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శీ గిదుగు నెంకోటరామమూర్తీ పంతులుగారి 

స్పప్తతితము జన్నదినోర్సవ క(పచురణములు 

ఆంధ్ర, పండిత భఖిషకు(ల భాపాభేషజము 





ఆంధ్ర పండితభిషక్కుల 

భాటూభేషజము 
(వరక్తవానాం (గభొసాచారి (గకోప న్యాసములు 

రావుసాహెబు, మసోోపా ధ్యాయ 

గిడుగు వెంకట రావవమూలర్షి సంతులుగారు, బి. ఏ. 

తెలికి చెర్ల వెంకటరత్న ము 

(ప్రకాశకుడు ; గసంటూగో 



అన్ని హక్కులూ రామమూ్థార్థ్పంతులుగారెవి 

ఆం(భప,తికా ముదణాలయమున ము దితము, చెన్న పురి 



సంపొదకీయ భూమిక 

శ్రీ రామమూర్తీ పంతులుగారు వ్యావహారిక భాహను పున పతిష్టీతము 

జేయగానికి సుమారు! పాతిక సంవతీరములనుంది శేనూవున్న పాదములో నె ఒం ర్క 
(పధానముగా నాలుగు మార్గములు గోచరిస్తున్న వి, 

భాషార_త్త (పదర్శనవూర్యక ముగా (పపంచములోని ఇతర భాసా 

వాజ్టయముల చరి తములున్ను వాటితోపోల్చి ఆంధభాపానాజ్బ్యయముల 

చరి తిములున్ను బోధించి తక్కిన భాపలవలెనే తెలుగుకూడా నానాటికి 

నూరుతూ వచ్చినదనీ, ఆయాకాలముల కవులు తమనాడు శిస్ట్ర్యవహోర సిద్ద 

మయిన భాషను కావ్యాలలో (పయోగిస్తూవచ్చినార నీ, "నేటి రచయితలు 

కూడా ఈ శిష్ట్రాదార వే పాటించి వ్యావహారిక భాహలో (గ్రంథములు నాస్సే 

ఫాషో(ప్రయోజనము చిక్కగా చెరవేరుతుందనీ, నోటిమాటకూ చేతి వాతకూ 

సామరస్యము కుదిరి ఒకదాని కొకటి పోవకముశా ఉన్నప్పుడే వాజ్ఞయము 
లోని భాహ సహజముగానూూ 'సరళముగానూూ సుబోధకముగానూ పరమ 

(పయో జనకారిగానూ ఉంటుందనీ నీళూపఓంచడము ఒకమార్లము. 

వ్యావహారిక ఫాపును బహీివ్మ_రించి _గాంథికాం ధమును డాని స్తాన 

ములో నెలకొల్పగానికి (పయత్నిన్తూ ఉన్నవారు (పాచీన తాళపత్ర గంధ 

ములలో ఉన్న లౌకికభావను ఎట్లు |గాంథికీకరణముచేసి కూటకరణ దోవ. 
మునకు పాల్పడి భావకు అపారమయిన అనర్గము కలుగ బేసినారో బుజావు 
చేసి పూర్వులు (వాసిన పురాణ (వచన ములూ, లకు ణగంథధములూ, 

వ్యాఖ్యానములూ, టీకలూ, వివిధశా(స్ర్ర్యగంధములూ, దేళచరి తములూూ, 

జానపదవృత్తాంత్ ములూ, వాన్తాప(తికలూ, శాసనములూ, కథలూ, బడి 

పు_స్తకములూ మొదలయిన అన్ని విధముల రచనలలాశోనూ వచనము వ్యావ 

హారిక భాహలో నే ఉన్న దని నిదర్శునపూర్వకముగా సిద్ధాంతీకరించి, ఏష 



1 

భాౌహపలోనయినా ఇవే నిజమయిన వచనరదనా సం పదాయమని నియా 

ఫించడము ర0డోదె, 

6 (గార శక భావ " అని మన పండితులు వ్యవసారించేదాని స్వరూ 

పము తడమ నుని నిర్ల యిం చడానికి వల్ల ప తడమ మునే వ్యాకరణ ములు పర 

స్పరవిరుదమలుగానూ, అసమ గ ములుగానూ ఉండవమువల్ల ఏది తప్పో ఏది 

ఒప్యో నిన్థా రణచేయముము దుప్మ్ర_రమనీ, ఒక “పరచెను డికి గ్రాహ్యమయిన 

(పయాగము ఇంకొక రిమతములో అ గాహ్యామన్వీ జక మహామహా సే పాధ్యా 

యుల (గంథాలలోే ఇంకో మహామహో పాధ్యాయుల ఎరికి నేనవేలు తప్పులు 

కానవస్తూ కస్ట వనీ (గాం ఖిక త నిర్దుష్ట స్ప ముగా (వానిన (గం? ము 

నుచ్చుకీ ఒక్క_.టిఅయినా అదన wa విక స. 'పండితప్రకాందులక యినా 

ప. ఇంత స ముగా యాన్నవనీ (ఏ*వీన ఫెహులో శబ్ద స్వయాం 

పమూశే య! సశ నీ నిర్ణయించ మే బహుకష్ట్యముగా ఉన్నందువల్గ ఆభాపులో 

స్వతంత్రిరచేన ప కష త. నిమాపించపము మూవ “మార్గము. 

(ఎెలినకవుల కావ్యములన్నీ సమముగా పరికీలిం చకపోవసమువల్ల 

ప్య్యాశరణక_గ్డలూ 4 ఫ్రేశకాగులూ, పండితులూ తేప్పులుగా భావించి లక్షణ 

విరుదములనీ (గావ్యుములనీ నిందించిన యాపములు వంవలకొలనిగా కవుల 

కావ్య ములలో (ప్రయుక్తములై ఉన్న వనీ, వ్యాకరణము (ప మోగమూలము 

కావసమువల్ల కవి స యోగము లక ణముకం కు బలవ త్తీరమైనవన్సీ కవులు 

(పమోగించిన రూపములు ల కణములో చెప్పకపోతే లమణమే అసమ్మగ మూ 

దుష్ట్రమూ+ అవుగుంద కాని (పమోగములు నింద్యుములు కావనీ నిరూపించి, 
అట్ట రాపములకు[ పతిపతులు ఎదురాడుఓకు వీలు లేనట్టుగా కవుల 

జ్. ములనుంచి వండలక్రాద్దీ (ప్రయోగములు చూపి నిర్జుష్థత్వ మావాదించ 

డము నాలునోమార్షము. 

ఈనాలుగుమవూర్లములూ వ్య క్రపరిచేగంథములు వరుసగా ,శ్రీపం తులు 
గారీ స ప్పతితమ _జనదికోత్సవ (పచురణములలోని వ్యాసావళి గద్య చింతా 
మణి, ఆం (ధపండి తభిపుక్కుల భా పా భీహ జము బాలకవి శరణ్య మున్ను. 



iii 

(క (9న ములో కళా పవూర్ష వేదం నెంకటరాయళా స్తు్రలవారీ 

(గాంధికాం (ఫ్ర భౌ పాపాండిత్య మును శ రామవూ_ర్రిపంగులు గారు విమర్శిం 

చినారు, తెలుగుపండితులలో అగగణ్యు లైన వవ నాను దోపు భూయిస్ట, 

న వచే సే ఇవ 9 గన ముగా ఉన్నదని బుజువుచె ప్రై (గాంథికాం[ధము నిర్షుష్థ ముగా నాయడోము 

ఎంతటి పండికులకయినా అసాధ్య మని బోధపడుతుంది ; (ప్రజలు కృతక 

భాపువ్య్య మోహమును పరిత్యజిస్తారు. 

ఇందులో ఆం(ధపం డితఖిపుక్క్కుల భాసా భేప జమనీ, మిథ్యాపభాద 

మనీ ఇంకు వ్యాసములు ఈన్నవి, మొదటిది పంతులుగారు (పకటించిన 

“తెలుగు” పిక నుంచిన్నీ, రెండోది ఏలూరిపాటి రామభ దచయనులు 

గారు (పకటించిన 6 సారస్వత 'సర్వస్వము ” నుంచిన్నీ పునర్ము( దిఠోములు, 

జన్మగినోత్సవనిరాషహాకోసంఘమువారి కోరిక పెని భాసాపోనకులూ, 

ఉడారసృదయులూ (క్రి బేళోద్దారక కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంగులు 

గారు ఈ [గ్రంథము ఉచితముగా ముదించి ఇచ్చి గొప్ప సహాయము చేసి 

నందుకు ఈ 'సంఘముపశృమున వారికి కృతజ్ఞతతో వందనము లర్చీ 

స్తున్నాను. ఈ (గంధము (ప్రూఫులు కీక్సికతో డిద్ది నా కత్యంత సాహో 

య్యముచేనినవారు శ్రీ రామమూర్తి పంతులుగారి శివ్య కోటిలో (ప్రధా 

నులూూ సహృదయుల్యూ నాకు గురుతుల్యులో అయిన (శ్రీ కాళ్ళకూరి 

సూర్య నారాయణపంతులుగారు, వారికి నాహృపయవూర్వక (ప ళామములు, 

జన్మదినోత్సవ 'సంఘమువారికి (శ్రీ పంతులుగారు తమ రచనలు 

(ప్రకటనార్థము ఇచ్చినం దుకు వారికి ఈ సంఘముతర పున కృతజ్ఞ త"పూర్వళ 

వందనములు 'సమర్చిస్తున్నాను, 

గుంటూటు 'తెలీకి చెర్ల వెంకటరత్నం, 

నవంబరు, ౧౯౩౨౩౨. సంపాదకుడు, 





ష్తో 

కందుకూరి వివేశలీంగ కవి 

స్మృృతిచిహ్నాముగా అంకితము 

షి 









మిథ్యాపవాదము - భాపాళేసజము 

మ-రా-రా- శ్రీ) రావుసా హేబు 

గిడుగు వేంకట రామమూర్తి సంతులు బి. ఏ. గారు 

వానీనది 

శ్రీ) రానుమూ ర్తి వంతులుగారీ డై బిచూ్యోజ న దినమున 

ప్కకటితము 

రాజమేాం ద్ర వరము 

1933 



ఆంధ్రపతి, కా ముద్రాలయమున 

దె స ము బ్రెత్ ము 



ముథ్యాపవవావము 





మమ న 
తాలు 

5 చ ర ఆభ ఈవ్యా సమునకు 2త్రిక్ల (వాయనాకం ఖం చినప్పు శు నామితులిద్దరు 

నన్ను చూచవచ్చి, దీనిలోని విషయమును గురించి (ప్రసంగెంచినారు. అప 

సంగయమే (వస్తావనగా రచించి చేర్చి నాను, 

నాయుడుగారు. మేము వచ్చినపనిఅయినది ; గాని మోపనికి ఆటంక 

మైనది 5 ఏదో వాస్తున్నారు._శేవు మళ్లీ వస్తాము, 

చనేను_చిన్న వ్యాసమొకటి___ 

ఆచాధ్దగారు..విహయ మేమిటఏండి డ్డ 

నేను_మిథ్యాపవాదము అ పూర్చునివినం డె, చెప్తాను --- మిరు 

2 ఆ అఆ ~~ నీ | 1 ళో 
విన్నారో లేదో ధల దుష్ట పబంధనిం శ్రీతీలబ క్ర భా షా దేవికట క్ విహ్మప 

మయోగమువేసినారట ! విసాముశల్యములోనికి దెగనదట |! దేవిగారు (పాణ 

సంశేయదశలో ఉన్నారట! నెంటనే తగినచికిత్స చేయక్షపో తే. 

స వకవ! థి ఆ(చెవులు మూసుకొని కృవ్నకృష్ణ ! ఏమిటో అవాచ్యము ! 

ఎవ రావిపు (ప్రయోగము చేసిన వాపాత్వులు ర 

నేను._దుష్ట్ర ప్రబంధ నిర్శాతలని చెప్పినా నే, 

ఆ___ఎవ రాపాపిష్టదుష్ట్య | పబంభనిర్మాతలు 2 

"నేను.___అనేకలట, వారికి (పతినిధులు, (పధానులు, కీ రిశేము 

అయిన రావుబదహరు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారట ! 
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చా. ఎంతేమాట ! ఎంతమాట! భాషపూబేవికి విషం పెట్టి (వొణ 

సంశయదశీలోకి తెచ్చినవారా శేకలీంగంపంతులుగారు ? యావన్లేవము 

గాఢ మెనభ క్రి కితో భాషాబేవికి నిరంతర సేవచేసిన వీశేశలింగం ప 

శేమిట్కి భాషాదేవిః వివంపెట్టడమేమిటి * ఎవరండి ఇట్టితొందరమాట 
లాడినవారు ? 

“(బహ ga) వేదం వేంకటరాయశా స్త్రిలవారు, 

ఆ___(ముక్కు_మోడ జేలుపెట్టుకొని ఆ! ఏపీ! జేదం ఖు. 
౬ 

రాయశాస్తు9లుగారే * ఎంతదారుణము ! ఎప కన్నా రీలాగున 1 ఎక్కడ 

చేను1919-వ సం! జా౯ా 7 శేదీని నెల్లూరిపురమందిరమందు 

ఆం(ధసాహిత్య పరిపవస్ట్రమవార్షి కసభలాేోే___ 

నా_అన్నట్టు జ్ఞ్వపకంవచ్చినది ! ఆసభకు "నేనునెళ్ళినాను. ఆ 

శాస్త్ఫులుగాశే సభాధ్యతులు, అవభ్యమోప న్యాసము మొదలు పెట్టి ముగిం 

చినదాకా ఏవో హాస్యాలూ పరా చికాలూ వెప్పిఅంపరినీ నన్వించినారు. 

ఏవో పుస్తకాలలోని వాక్యాలున్ను శస్టాలున్నూూ ఆదాహారించి అవి విస 

(పయోగాలని చెప్పినారు. అధ్య మో పన్యాసమంతా (పహసన మే, మాటి 

మాటికీ దప్ప. ముచ్చట్లు చెప్పుకొంటూజన్న వారుకూణా నప్పట్టువిన 

బడ్లప ప్పుడు కొంచెముఆగి, తాముభాడా గటిగా చప్పట్లుకొటి ఒకమారు 
కే ఈ ౧౧ ce 

నవ్వి, మళ్ళీ ముచ్చట్లు చెప్పుకొనేవారు. అయిగే ఈ[పహసనమునకు 

నాయకులు వీలేశలింగంపంతులు గాలే అని ఎవ్వరికీ తెలియలేగుచమండీ. 

శాస్తుంలుగారు పంతులుగారిపషేరు ఎక్కడా ఎత్త లేదు; మో రేలాగున 

కనుకొ [_ న్నారోగాని-__- 

ఆ_ఇది హాస్యానికి వివయమా? భాషా దేవిని (పాణసంశయ దశ 

లో నికి తెచ్చి నారంటే జాలీపట్లి ఏడుస్తారుగాని నవ్వు తారా ఎవ్వరై నా 

భాపాదేవికి వివ౦ పెట్టినారని చెప్పినప్పుడు కోపంవచ్చి ఒళ్ళుమండవలసినదె 

నిజముగా భ క్రిగలనాళ్ల్, యితే, మననాయుడుగారు కూడా. 
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నాొ_.ఎంత సత్యకాలం వాళ్ళండీ ఆచాప్రగార్యూ మీరు! ఉప 

న్యసీంచిన అధ్య ములకు ఏమెనా జాలీ కోసము దుఃఖము నిజముగా ఉం 

గదాం సభ వారిమన స్సులో ఆభావాలు ఆ దేకించడంక.._ ఆయన నవ్వు 

టాలకోసమే ఉపన్యసించినప్పుడు విన్న వాళ్ళకు నవ్వుటాలుకాక మేమిటో? 

మోరాసభలోఉం శే నాలాగే మీరా నవ్వుదురు. ఆయన విమర్శించిన 

(గంథాలు చిన్నబశులలోనుు పెద్దకా లే శీలలోను పిల్లవాళ్లు చదివే పుస్తకా 

లబ! అవి (గామ్య వాదులు రచించినవిగాబోలు ; (గాన్యు ప్రయోగాలు 

చూపించి శాస్ఫగిలుగారు ఎప్పటిలాగ  హాస్యాలుచేని గంథకర్తలను వెక్కి 

రిస్తన్నారు -గాబోలును అని సండిగులు హర ౦చి ఉంటారు. ఇది పండితు 

లకు ఇప్పుడు వూనూలు అయినది గడా. 

ఆఉ___విశేశలీంగం పంగులుగారు (గామ్యువాదులు కారేమో ! 

ఇంత కాం. 'మొక్తు మొదక పంతులుగారు (గామ్యవాదమును ఖం 

డించినవాలే ; గాని, ఆయనమతం౦___ 

నేను... ఆయనమతం ఉదపాల మనీ ఎవగున్ను చెప్పలేరు. పూర్వము 

పండిగులనుకూ ణా *పెడెంట్లు” అని ఆయన ఆ శ్నేపించ లేదా ఏమి? ఆలాగున 
ఆశేపించినందుకేగదా వెంకటరాయశా స్తంలుగారికీ పంతులుగారిమిద 

కోపమువచ్చినది! సంగులుగారికి ఎప్పుడు ఏది మంచిదనితో సృందో అప్పుడు 
అ దేసమ్మత ము, భాపూవిపషయములో చూడండి, చిన్నయసూరి మి త-భేదము 

రచించినట్టు (పాచీనాం(ధ కావ్యములలోని భావు అభ్యసించి విగహము, 

సంధి రచించినారు. అప్పుడు అబే యుక్తమని ఆయనకు తోచినది. అది 

ఆయు క్షమని తో-చచినతర్వాత అట్టి (గంగములు ఆయన మరి రచించలేదు, 

అట్టి అయు క్షమయినపని చేశినండుకు తమ్ము తాము నించెంచుకొ న్నట్టు 

స్వీయ చరిత్రము చెండోభాగములో వారు (పకటిం దినారు; చూడండి పుట 

166. అందరికీ తెలిసేటట్టు సుపరచితమైన భావలో రచించడము ఉచిత 

మని తోచినప్పుడు నాటకాలు, నవలలు (ప్రహసనములు మొదలయినవి 
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ఆలాగున రచించినారు. పండిగులు ఆన్నేపిందినా, పంకులుగారు లక్ష్య 

"పెట్టలేదు. ఎన్నో సార్లువ్యావహారిక ఫా ష్యాప యోజనమునుగురించి వారితో 

చేను చర్చించినాను. అంతకంతకు నాట ద్దైశోము వారికి సమ్ముత మెనది. తుట్ట 

తుదకు 1919-వ "సం|| ఫీ బవరి నెల 28 శేదిని నాసలహా అంగీకరించి, 

“వర్తమానవ్యావహారికాం (భధ భాసా [పవర్తక సమాజము” ఒకటి రాజనుహీం 

(ద్రవరమునం దే స్టాపించి డానికి వానే అశ్య షులయినారు. అప్పుడు వారు 

కవులచర్మ తము 'రండవహార్చు అచ్చువేయించు ఉకుగాను (గంగము సవరిస్తూ 

ఉండిరి. ఈపని పూ రికాగానే వాడుక భాహలో (గం సరచనక్రు ఫూను 

కొ౦ంటామని సభలో చెప్పినారు. అయి తేమన దురదృష్ట ము చేత మరి మూడు 

మాసములశీ పంగులుగారు కాలంచేపినారు. వీరు మొదట శ (గామ్యు వాదము” 

ఖండించినవారే అయినా పూర్వులు (పమయోగించని చేటి వాడుకమాటలు 

మొదటనుండిన్ని వాడినట్లు వారిగంథాల aa కనబనశుణున్నది, అది దోహ 

ముగా వారు ఒప్పుకో శేదు, ఈనవివయములోకాగా వెంకటరాయశా స్త్రులు 
గారికిన్సి పంకులుగారికిన్ని మత భిదమున్న ది. న్యావహారిక భాస శాస్త్రులు 

గారి మతమందు అస్పృశ్య ము, అవాచ్య ము పంకులుగారి మతమందు 

యోగ్యము, నేవ్యము. 

ఆ.___అయిచేే (పతిప కల పేరు చెప్పి మరీ శాస్తులవారు ఆశేపించ 

వలసిడండేను. పిరికివారులాగున ఊరూ పేరూచెప్పకుండా, కాకిమోదనో 

గెదమిదనో పెటి దుర్నాపులాడి తిబిశము నీచ మెనపనికాదా * 
ది లు భి లు యా 

నా వీరేశలింగం పంకులుగారిని చేరు పెట్టి ఆలాశి తిట్లుతిట్టి తే 

సభవారు సపాంకురా? పరిహగ్తువారికి పంకులుగారీమెకల చాలా గౌరవము 

కద్దు. ఒక సంవత్సరము పంతులుగారిని పరిపుద్వార్ష క సభకు అధ్య శులుగా 

చేసి గౌరవించినారు. పంతులుగారి మరణమువల్ల దేశమునకు సొప్పలోటు 

వాటి ల్రినదని చెల్లూరిసభలో"నే సభవారందయా లేచి నిలబడి, తమ విషాద 
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మును వ్య కపరచినారని వార్తాప్మతికలలో (పకటిం వినారు, ఆందుచేతచే 

శాస్తులుగారు సంకులుగారి పేరు ఎత్తే లేకపోయినారు. 

చేను... _పంకులుగారు కాలంచేసి అప్పటికి పదిపం(డెంతు రోణుల 

కిన అదికముకా లేదు? గనుక పేగుపెటి తించము మఠరాంచగాడండదని 
యే స లు రో థి 

3 Sr హా వ చే ఆ మొగవూా ఏముచేత స్పష్టముగా చెప్పక పంగులు గారి 3ెరు ప 

ఉఊంచినారు. పంగులుగారి ఫు సకములలోని నాక్య్శంములు, శేబములు ప్రబల క్ర) బి థీ స్ గ్ర) 

వరుసను ఎత్ఫుక్రొ ని జాబితాలు నాసి (పకటించినప్పుకు శేరుచెప్పకపో తే 

“నేమి?! (ప్రమయోగములను. బట్టి (గం వములనున్ను, (గంగములనుజట్టి (గంథ 
క రలనున్ను 'తెలుసుకోవటెనని కోరీకగలవారు తెలుసుకోవచు? నుగడా, 
2 తు ల! 

'నా---మా రనుక్రొన్నట్లు మొగమాబమయాకాదు; ఆచార్జుగా రను 

కొన్నట్లు పిరికితనమూకాదు; గశుసుతేనము., సంగులుగారిపేరు స్పస్థ్థ్యముగా 

సభలో తెలియజేస్తే షోరారా ఇప్టృమువచ్చినట్లు సాగిని తిస్పనిక్భురా సళ్ల. 

వారు? చాలాకాలమయి అణాఆన్న కో 3ము నెళ్ళగక్కి_ క గుపఫ్రుబ్బు తీర్చు 

క్రోవశమునకు శాసుొలుగారికి నుంది అవకాశముదొరికినది. ఈ ఉపాయము హు 
చేత కనిదీర్సు కొని సిపసంకల్పు లయినాగు, 

ఆ__-_సరే కాని, నిందెగుని పేరు తెలియజేయకుం'ణా ఎవరినో (గంథ 

కరను పరోశ్నుమందు దుర్చాహలాకి శాస్తంలుగారు తిట్టుగున్నారనై నా 
అ య జాలి ఉం) యా 

సభవారికి తెలీనినదంటారా లేడా! ఆపని శాస్తూలవారికి "స జమెనాా సభలో 
యా యా 

నున్న సభ్య జనులకు ఏలాగున వినోదకరమెనదో నాకు తెలియు, 

నేను... సభ్యత, మర్యాద కేవల తొత్తవిచారమంను పాటించక 

పోవడము గొప్పవోపుము కాకపోవచ్చును. (గంథకర్త వీరితిట్లుకు పాత్ర 

మైనప్పుడు పరివత్తువారు శాస్తులవారిని పురికొల్పి వారిచేత ఈలాగున 
2 

తిట్టంచినా అన్యాయ్యమని నేను వాడించను. (గ్రంథకర్త ఎవడయి బే-సేమి 



౬ వ్యాసావళి 

అయోన్యు డైనప్పుడు! విశేశలింగం పంగులుగానై లే ఆకేపించ హాడదినిన్ని , 

ఇతరు లెవరై నా అయి ఆ శ్నేపించవచ్చుననిన్ని, నివేకులు ఎవ్వచూ అనరు, 

+విమర్శళు విషయము (గం;ముగాని (గంగక ర్హ కాము. అయిచే, ఆనోసింవిన 

నింపు నాశం ముఖ కోకా అని మూూతము విచారించవ బెను, 

ఆ.అనినాదను పరిషగువారు వేయవలఫియుం జెను. వేసనారా 2 
poe 3 

చేను... చేయను, శాస్త్రులు వారు చదివిన అన్యమత పన్యాసము 
— "9 

మ్యాతేము కొంతే కాలముగడి దిన పిమ్ము' పరిషత్ప(తికళలేో (పకటించినారు. 
bs (6 . UC 

గాని ఇప్పటికిన్ని —— 

'నా__-ఆం[నపతికలో మాత్రము చంగంనే (పకటించినారు; గాని, 

ఆర్య in లది ( ళ్ లో ల ఆ ల్ని ర్యా? న అల ఎవ మీరన్నట్టు ఇస్పటుకిన్ని శాస్థు)లుగ గు (వకటంచిన అపవాదము ఎవ్వరును 

ఆ.__.పరిపు*ం వారు, సభనారు, పరిపుత్చ(తికా సం వాదకులు, ఆంధ్ర 
ల 

పతికా'సంపొవకులు ఈప (తికలు చదివినవాతు.._హరంవరూడ పేవ్నంచి ఊర 

కున్న ందున అవవాదము సీరస నెటు అయినది. సం 3తులందరఠూ నిరు తరు 
(ని ఠి —0 

ప పో బు 0 

లయి మానము వవాం వినకు విచేశలింగంపంనులుగారది ౩ రీ కళంకిత మైనదన్న 
6 = a 

మాయే. ఆసా! పంగులనారితరో సాగా  సంనగులవారియెసల గోకుల కున్న 

వ గాం వలస! fe గౌరవము, అభిమానము, అనురాగ ము_అన్నీ చ స్పెన స్తై 
* 

నా___ఆలాగనవం నర్యం కాదు.  వీలేశలింగంపంకతులుగారిమోద 

శాస్తులుగారు ఈ నిందమోపినారని ఇంకా ఎవ్వరి! తెలియలేదు. ఒక్క మ) ఏ 
రామమూ_్రిపం శులుగారు మ్యాతేము తేలుసుకొ న్నారు, 

ఆవ ర నా పంగులుగారి క్రీ ర్రీకి కళంక మంటకుండా చేస్తే లోక 

మంతా సంతోషిస్తారు. 
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చేను... పంకులవారికీ రి (పతివలను సరించి మనకంత జాగ్నుక్య 
య లు 

ముంచనక్క_రోోీదు. వాటికి ఆధారము * వలము సత్యము. సత్యము ఇాశ్వతము* 

సత్వ ము అ'సత్యముగాను, అసత్యము సత్వ ముగాను అనిశేకులు (సకటిందినా 
(€ 

సత్యా సత్య ములు తారునూరు అయిపోవు; గాని కొంతకాలము కొంతహాని 

కలిగే కలుగవచ్చును, సవాచార మును దురాహాతమని నించెంచ కమువం కి చే 

సుగేబ్దము అపశేబ్దనుని దు*షించచవము సాూడాను, అందువల లోకులు సదా 
(ag) 

చొచమును వికెైవి దురావారము అవలంపెం చినెటు సుశే సాలు బిడిచి ఆస 
౧౧ 

శబ్దాలు వాడుతారు. ఇప్పు మ Eas ఈవ్య్యాసము భీ. “నాకు తేలీగి 

నంతమటుకు సర్య మే సకటించినాను. వీబేశలింగంపంగులుగారు |స మో 
య స్ (0 

గెంచిన 2 లో 59 పవ సయోగములని శాస్తులుగారు నిందెంచినారో 

క)__.టి ,శేడగా విమర్శింవి చూచి ఏవి సాశువలని ఇ నా అపి బక) టు Pn | ఎ నువులని తలుకొ స. 

వో అవి సాయువులని రూ వువసినానుం శాస్తలుగారి నావములోని దోపు 

ములు నాకు కనబడోంత మట్టుకు చూవెంవినాను. ఏవో కొన్ని అంశములు 
(ota 

మినహాగా మొర్రిముమోదు శాన్రులుగారి అపవాదము నింరాణారముగానాక్రు 

తోచినది. 

ఆ_మంచిపని చేసినారు. అయి మరి వేంక ఏర యశా స్త్ఫుల వారు 

గొహ పండికులని లోకములో [స సనా, సుశబ్ద మేదో అపశేబ్ద మేదో 

తెలుసుకోకుండా గొప్పసభో సాటిసం కితుగ్ణి సరించి మిశ్యాస వాదము 

(ప్రకటించుటకు సాహసం చినా నేమి ? 

న = డ్ సత ఆ రై ౨ *ా.!, నొ--అఆయనస్వ భావమండ అది; ఇంవై యేండ్ల (క్రిందట కొకొ్క_౦డ 

వంకటరత్నం పండులుగారిని గరించి ఈలా శాస్తుులుగారు మిఖ్యాప 

వాదము (సకటం.దినారు. ఆపంతులుగారు సేలిగిందిన (పసన ఇణాఘవము 

“లోని సుశస్హాల కొని ఆసళల్టాలని దూషించి (గం ఫక్షర్తరు అతినీవముగా 

తిటినారటండి. అన టు___శండేండ (కిందట మన రామమూ రిసంతులు 

గారే తమ తెలుగు ప్మృతికలో “పండిత ఫిహక్కు_ల భా పా భహజము” అని 



లొ వ్యాసావ 9) 

సేతు పెట్టి జక వ్యాసము ర న శా స్త్రులుగారి విమర్శము విమర్శించి, 

సత్యము | (ప్రక కటిందినారండి._అయ్యా ! సంకులుగాయా! మీరు (వానిన 

దానికి (పగ్యుత్త గర మేమెనా శాస్తుంలుగా రిద్చినారా 1 

“సీను... లేను, నావాదము సండించి వారు ఏయమెనా (వా సేయెడల 

నాప(తికలో (నక కటిస్తానని కంురు పంపి నాను. అయిగే నారు ఊరకున్నా గు. 

ఆేరుకోక' ఏమిచస్తారుకః మూ ప్యతికసాగకుంగా శ పోవడము 

దురద్భస్థ మండి. 

నా ూానిని ఏమిచేయనున్నారు? ువటి సంపు'ము 12 సంచికలు 

అచ్చువేయించిన కర్ప్చులయినా చందాలవల్ల రాలేదు. సాయము చేస్తా 

మన్నవారు ఉపసేకీంచినారు. క్రొంసరు చందా లియ్యనే లేదు. భాసాభి 

మానముగలశారు బేరండీ, నయన ప తికవల్ల గాా్యావ హారిక NRE a 

మనిన్ని అపరిమిత (ప యోజన మైనఎనిన్ని పజలక సుమండీ. 

- నేకు గాంధిక 3 భావి అనేవి కృతకఛాహగాని ఫా స్టవమైనది 

కాదని స్పష్టపర ది'నాను, (గాం ఫికాం [ఫమనేదానిలో కొంత వూర్వులు 

వాడిన భాహ్క కొంత మనము వాగుకానే భావ కలిని ఉంటుంది, మనము 

వాడుకొనే మాలలో ఏవి పూర్యుల్నగంఛాలలో సాగా ఉన్నవో ఆవే 

సాభువని సం డికులంటారు, పూర్వులు రచించిన (గ్రంథాలన్నీ వదిన, నాటి 

లోని శస్దాలు జై _ప్రియందుంచుకొన్న భారికిగాని ఇట్టి వివేకము కలుగు. 

అట్టి వివేక ముగల ఖౌషూపండిశులు అగును, మన వానుకలో ఉవ్నమాటలు 

వ! లేలిమూటలుగానీ ఎవరై నా బుద్ది ద్ధి భార్వకము గానో (సమాచము చెకనో 

మార్చివే స్తే సం తప్పో ఒప్పో తెలుసుకోవసం కష్టం, అంనుచేత కృతక భావ 

నిరాక్నేపముగా పు స్పకాలలోనికి ఎక్కు మున్న దె, 

కరక భాస అంజే ఏమికి ? బాగా తెలినిందికాదు, 

వ రల కావన్ననూ3; (పొచీ నాం గం భములలో 

గాని సేశసు మన వ్యవహారములో గాని ఉన్న ఫాను వా_స్టవమయునది. 

స్తే. 
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ఆందులో గానీ ఇందుణోగానీ లేనిది కృతకభాహ; ₹వలకల్సితం. శరణు 
చ్ "చ్చుము, ఏ తెంచవలెను, వొటుకదు, ఉఊరునకుు అచ్చటకు అచ్చ మునకు 

పం్ట_డెండుగురు__ఈ లాటివి వందలు వందులుగా పెద్ద 'సేరుగల పండితుల 
(గ్రంథాలలో ఉన్నవి. 

ఆ_ఎక్క_ డాలేని శబ్దాలు పండితులు ఎందుకు కల్పిం చివాశుతారు 2 
ఇతరులు ఆలాగున కల్సీంచశే, 

"నేను___అవును 3 ఆపనిచేసేవారు సంకిను లే, స్యా వహారిక భాప. 
(గ్రామ్యమని దానిలోని శస్టాలు నారు ముక్టుకోరుగదా ! (ప్రాచీన (గ్రంథాల 
లోని శస్తాలు సుసరి చితమెనవికావుశ నుక చట్టున ఎవరి! జ _ప్పికిరావుగదా, 
స్ో శబ్దాలు లేనిదీ (గంధభంసాగదు, అందుచేర, వ్యావహారిక భాపులో ని 
శట్టా లీ అచ్చో, హల్లోమార్చి (గావ్యుత్వము తొల)ంది, (గాంధిశేకరణము 
చేని (పమోగిస్తారు, మనపిల్లలు బకులలో -నదువుకొ "నీ శిశుబోధలు, బాల 
బోధలు, కృతకభాహలో రనించినవే. ఇవిచదివి (గ్రాంధికాంధమునేర్చు 
కాని "పెద్దవాళ్ళ యినపిమ్మట, ఆలాటి కృతక ఖావ లోనే (గంథాలు రచిస్తు 

న్నారు. ఈ యాఖభి యేండ్డలో ఈ దుర ఛ్యాసము దేశమందంతటా వ్యాపించి 
నది, మనతేం(శగులకాలములోనూ మన త౪'తలకాలములోనూ లేదు. మనప్రరో 
వతులూ యాజకులూ దోపు భూయిప్టములుగా మం _తఈలూ శోకాలూ 

చదువుతూ మనత కర్మలూ (వత'లూ చేయిన్తూఉజంటారుగదా |! వాటి 

లోని తప్పాప్పులు మనకు తెలియకపోయినా ధన్యులము, కృతక్ళ చ్యులము 
అయినామని తృప్పిపొంది దక్షీణసమర్సించి నమస్కారము చేస్తున్నామా 
లేదా? ఆలాగునసే (గాంథికాం భము చదువుకొని అంసరఠూా తరిస్తున్నారు. 

ఆ.___.నాకు వాగాబోసపవక అదుగుకు న్నాను, కోపంపవకండి. 
మావాళ్ళ దావిశం ఆలాగే ఉంటుంది అవి బేశభాపులుకావు. తెలుగులో 

a -Z గది క లేని శబ్దాలు కల్పించి ఒకరు వాడితే కనుక్కొని బయలు పెట్టి బుద్రిచెస్పే 
నో 

వాడు ఒకడైనా లేడండీ! ఆందరిదీ గుడ్డపాండిత్య మే? భాషాభిమానమున్న క్షే 
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ఆందతమూ శకలువేస్తారు. (గాంథిక భా పాసంర కకసమా జాలు, సాహిత్య 

పరిహశ్తులూ, హృతికోలూ...ఇవి అన్నీ ఏమిచేస్తూఉన్నట్టు * 

నా__-వ్యావహారికభాప నిష్బ్రయోజనముగా చేసి, (గాంథిక 

భూహను రూపుమాపి, కృత క సం చును వ్యాపింప జేస్తూ గాప్పపనివేసినట్టు 

విలంతాబడాయి చెప్పుకొంటున్నారు, నూతృ భౌ హా భిమా నమం యే లోకులు 

వాడుకొంటూఉన్న భావహను నిందెంచద పము, లోకవ్యవహారనుందు లేని 

భాషను స్పుతించడమున్ను _అం"*. పరీిచయమ్ముగల వోట అనాదర మూ, 

పరిచయము బేనిచోసు వ్య మోహ మూ అవివేకమూల మే, 

ఆ...-సేనడిగనమాటక జనాబుచెప్పినారుకారు. (వ ఏనాం ధ(గం 

శాలు చదవని నాలాటివాళ్ళు తప్పులు(వా స్తే, పంశెను లైనా కనుకో్క్ల 

చేరటండీ * 

నా వేంకబరాయశా స్ఫల వారు సరీగా తప్పొప్పులు కనుకోో_ 

గలిగి నారా? ఆయన లాటిపం 2కు వీగచా అంచరున్ను. 

-నేను.___కాదు కాదు అనేకులు ఆయనకం మె తక్కువవాలే అన 

వలెను. ఆయనకం తు ఎక్కు_వపం డిగులుంయే వారు తఉాసేేన్నీంచి ఊర 

కొన్నా కేమో ‘ 

నాఅంతేటి పండ్రికులయినా భారతములో (పచురముగాజాన్న 

ఫబము తే వేంకబరత్న\ ౦ సంగులుగారును విలేశలీంగంపం౦ శులుగారును 
ది ల య యీ 
వాడి చే తేలీయక అది తస్పని వారిని పడతిట్లినారు? చూచినారా? 

“నేను___మరి, శాస్తుంలుగారే నావావము చాలామట్టుకు బలపర్చిన 

ఐిరయినారు సుమండీ! 

ఆ_.ఏలాగునండోయ్ * 

-నేను___1898 వ "సం||లో (పకటించిన (వసన్న రాఘవ వమర్శము 

యొక్క అవతారికలోను, 1919 వ సంవత్సరమందు నెల్లూరిసభలే చదివిన 
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ఆధ్యయో ప న్యాసము యొక్క_ అవతారికలోను, శా స్ట్రులుగాళేమి చెప్పినాగో 

చూ స్టే తెలుస్తుంది, శండింటిలోను మొదటివాక్యాలు చదువుతాను వినండి. 

(పసన్నరాఘవవిమర్శమందు---* ఈకాలములో ఆం న ఫెహలో 

(పబంధములు "పెచ్చు పెరుగుచున్నవి గదా. వీశళో అనేకములవలన ఛాపహళు 

కడుం జె కయగుచుంటం గాంచి ఏదే నొక్గంఫ నూఛారముగా నీచెజబుపు 
ఆ క్త కూ చ a జ జ్ "నెల్ల విద్యార్థిజనో పయోగము కై భాపారక్ను  చెల్లడినేయం చలంప్రగొన్న 

వాయన అట్టి యిస్పటి[ గంఫములలో నెల్ల మ. రా, శ్ర. కొకొ_ం౦డో 

వేంకళ.రత్నము పంగులవారు రచియించిన యాం(ధ(పసన్నరాఘవము 

నాయువ్యమమున కర్యంతోపంము క్తముగా నున్నందున దానిని విమర్శింప 
దొరంకొంటిని”ొ అని (వెసినారు. 

నా తెలీసించా* ఆచాగ్లు గారూ! (గాంథికాం(ఛము బాగారాని 

వాళ్లు (గం థాలురచించి మ! సాడుచేస్తూ ఉన్నారని శాస్త్రులుగారు నిం 

దెంచచం వెంక ఏరత్న ంపంగులు గారిని ఒక్క. రినే కాదని స్పష్ట మెనదిగదా. 
రాష 

ఆపంగులుగారి వంటినారికి అనేక మందికి (పతినిధిగా ఆయనను ఎంచుకొని, 

అందరికీ చేయవలసినశిశతు ఆయనకు చేసినారు. 

ఆ___ఆశిషవల ఇటేపంకిణులుచేనే చేరాలు కొంతెనా తషనవా? 
౧౧ Oo) a ౧ 

(గాంథికాం[ధమురా ని వాళ్లు (గంఖాలు రచించనవము మానుక్రొన్నారా, 

ఆపిమ్మటనై నాను 

చేను._శా స్తు9లుగారి వాకష్థిములో నే యాన్నదె మో పశ్నకు జబాబు. 

వారి అధ్య తో పన్యా'సము సాహిత్య పరివత్సతికలో ఉన్నది. ఇవిగో ఈ 

వీత వాలో నే ఉన్ని సం చికలన్నీ; అవి తీసి చదువుతాను; వెంకటరత్నం 

పంతులుగారికి శాస్తుుజగాగుచేనన శికువల్ల ఇతరుల శెవ్వరి] బుద్ధివచ్చి నట్లు 

కనబపదు, ఈ యిరవై యేండ్లలోను మరింత; అధికముగా నేరాలు జరీగనవట. 

నా_--గాంథికాం ధము బాగారాని వాళ్ళకు తమకు తెలీసిన విపు 

యములు పుస్తకాలలో (వాసి (పకటించవ లెననే కోరిక మిక్కు_టముగా 
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ఉన్నప్పుగు, వారు అపరిగితమయిన (7 ప (పాయక 

సపరిచితమయిన వ్యావహారిక క పులో స్ క్ల (గాంథికాం భాస 

మరీ పాడుకాదు, వ్యావహారిక భాహ చక్క_పశుతుంది, అందువల్ల లోకా 

నికి చాలా మేలుకొలుగుకుంది, 

ఆ_.ఆలాగయి చే, ( గాంథికార్మ నము (వా సేవాళ్ళు అశ ఉండరు; 

అందరూ వ్యావహారిక ఖభాపులో నే (గంథాలు ర ఏస్తారు,. అవి.____ 

నా_రచి సే లోకము మునిగి పోగుందా ఏమి? మగీమంచిది, పుస్త 

కాలు చదునుకోవవం సులగముగా ఉంటుంపి. అతమరాలు "నేర్చుకొన్న 

వాళ్ళందరికీ కావలణనన్ని పఫుస్టకాలు వొరుకుతవి, (ప్రజలలో విద్య వ్యాస్ 

స్తుంది, దేశము అభివృట్టిపొందుగుంది. అందువల్ల అన్నివిధాలా లాభమే 

కాని నస్థ్ర మేమో చేదు, 

ఆ-_మరి |గాంథికాం (సము గతి? 

నొ గాంథికాం (నము ఆం [స్రపండిములు గత్తసాన్నది. ఇతరులు 

దాని జోలికి పోగూడదు. అది సం స్క_్భాతోమువంటిదె. ముందుగా భావ 

బాగా 'జేర్చుకాం కేనేకాని, (గంభరచనకు అధికారము కలుగదు. పదేం 

ద్లయివా కష్టం పసకుంశే భావ పట్టువడదు. 

-నేను._.అవును; అయినవాళ్ళూ కానివాళ్ళూ దానిని చేపట్టడము 

చేతనీ దానికి సంకటాలు తగిలినవట, ఇదిగో! వినండి శాస్తుఫలుగారి ఊప 

న్యాసమునకు అవతారిక: 

కర కాలమం దెల్లెశలను భాపాకవృది యగచున్నదని ఘా హెళీవృద్ధై 

వినంబడుచున్నది. ఆయభివృద్ధి పాపో టప. యనిన___వాపు (పత్యమష మే 

నటి నాడిని బరికింపయ్యా నం భ్రసాహిత్యపరిమదుద్దేశ్యమయులలో నూచితమెై 

విజ్ఞాన సర్వస్యాదిమహోద్యమములలో ను, నాం[ధులచరి త్రము క్రో. 

(గం; ములలోను బరివత్పత్తి)కాం ధ్రపత్తి9ళా హితకారిణ్యాది పతికల 
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యేను (బ్రైస్ఫుటమై శ సూర్యరాయ (ప్రభునిరి శ్రీ బృహన్నిఘంటు, 

(పస్తావనలం దస్ఫుటమై బలుపునాడియు నాడుచునే యున్నది, 

మణి వాఫు (పత్య క మేయెనను జికిత్స నేయుటకై నిదానాదికము 

నరయవలయును,. అందుల నిదాన మాగనునికవాణ రియ మే, దెనముతిప ప్పక గంట 

తప్పక శే ౫ శవ పభృతి ఆకొమారము భాొసాదేవతకుం బు _స్పకనిర్మాత 

లసం ఖ్యేయులు యథా ప్రజ్ఞము (ప్రయోగించిన విపములచే ధాతువులు సెడీ 

నంజాగలిగి నా పెక్క్హి మన చేతితో నెటనదిమినను దాని శేఖలుగూడ సా 

ముగా6 గానివించుచు లొత్తలు పడుచున్నవి, శ్ర 

నా... ఆచాగ్టుగారూ! చూచినారా పరెాచకాలు? ఊప న్యాసమం 

తటా ఇట్లా నే.___ 

చేను.....పరాచకాలమాటేశీమిశ  నావాదమునకు అనుకూలముగా 

ఊన్నదాలేదా శాస్తు9లవారి సాక్య్యుము ? మో పశ్నకు జచాబుకూడా ఈ 

వాక్యములో నే ఉన్నదిగదా 2 

నా__అవునండి $ నాకు తెలిసిన సారాంశముచెపాను. 1898-వ సం॥ 

లో వెంకటరత్నం పంతులుగారివంటి దుష్ట పబంధనిర్మాతలు అనేక 

లున్నారు. 1919-వ సం! లోకూడా విశేశలింగంపంనులుగారవంటి దుష్ట 

(ప్రబంధనిరార్ట్రతలు అసం ఖ్యేయులు. (గాంథికాం (ధ్రము ఒక్క వేంకటరాయ 

శాన్ర్రీగారిశీ కాని మరిఎవరికీ రాదుగాబోలు ! 

చేను....ఆ వివయముకూడా 'నావాదమునకు అనుకూలముగాెనీ 

శాస్తు)లవారి విమర్శలోని దోవుములవల్ల చే రుజువె నది, చూడండి. 

ఆఅ-_--బలుపఫునాడి ఆడడముమాట * 

శీను_..అదె వేలరేవిపషయము., దానిని గుజించికూడా శెపాను. ఇప్పుడు 

సీను సూచించినది వినండి, (గ్రాంథికాం(ధము చక్క_గారానివారు (గం 

థాలు రచిస్తున్నారనిన్ని అట్టి (గంథకర్తలు * అ-నేకులం” ౪ఆసం ఖ్యేయులు” 

౨ 



౧ర వ్యాసావళి 

అనిన్ని వారు రచించిన ౫౦ భములు పెచ్చు పెరుసచున్నవనిన్ని “భా షప్పూఖ్లి 

వ్యద్దెలగుచున్నృడని ఘోషా భివృద్ధి మూత మేవినబకుచున్న” డనిన్ని శా స్తుంలు 

-గారు న (పకటించినారు. దానికి తోడు చేను పకటించేదేమిటో 
తెలిసినదా* (గాం ఫికాంనము రా నివాళ్ళు (గం7కరలుమ్మాతే మెకాదు 3 

(గం ధవిమర్శకులు మనళాస్వ9లుగా5 వంటినాళ్లు హూడా ఆలాటివాశ్లే అని, 

(గంధకర్తలకురాదు, (గంధవిమర్శకులకురాదు. (గం ఫపాళకులక్రు, పవకుల'నా 

రాదు, మది ఈ గాం ఫకఫాపు వచ్చినవారు ఎవరున్నా గో, ఎక్కడ 

నున్నారో నాకు తెలియదు, 

ఆ-_బలుపునాడిహూడా ఆశుకున్నదట్క ఏవో కొన్ని చక 

చేను_..అదిసాడా తెలుసుకో లేక చెప్పినమాకే, మన పండితఖి 
పబ్భుణుల నిదానముచొప్పున విజ్ఞాన సర్వస్వము, ఆం౦నులచరత్రము, పరి 

వత్చ తిక, అంప తిక మొదలయిన వాటిలో విహ్మప యోగములు "్వట | 

ఖలే “దుస పబం ని రాతలు (వ మోగించిన భబ్దములలో ఏవి విహ( ప యోగ 

ములని వీరు నిందించినానో అవి ఈనాలుగింటిభో హాశా నాకర కనబనలి, 
| Ge 

-నావిమర్శములో కొన్ని చూపెంచినాను. పీ9 ఇెహజాలు ఎంత మోబవాక 

చుయినవో చూడండీ! ఎవ్వరికీ తెలియనివివయంలో అందా భాగా 

లీసినశ్తే నటిసారు. 
eఎ pee) 

నొ_.ఇదెహాడా వీరివాడమును బలపరచిన క్రైకదా, ఆచాధ్లగారూ! 

ఆ_._అవును. ఆరెండువిధాలాను. “నిర్దుష్ట మైన (కాంధికాం దమున 

రచించిన (గంఖాలు సుతరాం లేకపో లేదు. కొద్దిగానె నా ఉన్నివనిగచా 
a అ చ Q ల్ అస అలో ఈనాలుగున్ను శాస్త్రలుగారు సేరుకొ న్నారు? ఇవికాణా టైం 

ములో చేరవలసినవే అని రామూ ర్లీపంతులుగారు రుజువుచేయ వముచేత 
ఇర అ i నిరు మైన |గాంథికాం(ఛ( గంధము నేటి గ్రంథాలలో ఒక్క కునా ఉన్నదా 

అని పంతులుగారు చేసిన పళ్ళుకు (పత్యు త్తరము పండితులమోద అప్పుగా 

నిల్చిఉన్న ది, పరివత్తువా రు త్తేరవాదులు, 
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నా__మోరు *రెండువిధాలా” అన్నా శే శెండోవిధమేది * 

ఆ|గంఛాలు విమర్శించి సానుత్వ్వసాధుత్వొాలు నిర్ణయించే 

సామగ్గ రము శాస్తు)లుగారికి లేవని ఇందువల్ల కాగా రుజావుకా లేదూ? ఐలే, 
థి వ య 

పంతులుగారూ ! (గాంధిక భాప మూరు వాగా అభ్య సిం చినవారుగడా ! 

ఒక గంగ మైనా రచించి మిరు (పకటించినారు కారేమి * 

వ. సందు ఫూ_ర్రిగా రాదండీ, య 

ర్ట టే పవ 6 కప్పము. న క! సు క నుయిదా జశేవానికిన్ 

జంతయా | కంత నకా గవమేునియుం గ వసుగాదాి అన్నాడు రామక్ళస్ల 

కుమ్మ 

'నాకొ ంతకాలము( కిందట మనరామమాూ రి పంతులుగారు (పా 

దెలుయుగమ్మ అని ఒక రా ర్ర్తరము( నాసి పరిహత్చే తికభోే (పకటించినారు, 

దానికి సరిగా అర్ధం చెప్ప లేక కొందరు హోస్య్యాలు చేసినారు, 

జీను... శంతో (పయత్న పూర్వకముగా అది (నాస్నా ను. దానిలో 

బుద్ధి్రార్వక ముగానే అపళష్టాలు కొన్నిచూర్చినాను, అబుద్ధి పూర్వకముగా 

ఎన్నివాడినానో నాశ తెలియదు. పండేణులెవనై నా తప్పులు కనుక్కు_౦ 

టానోలేనో చూతావమనే ఆలాసన (నాస్నాను, ఎవమా కనుకో్క[_ లేదు. 

(త్రిక తికరణకుద్ధిగా నాకుతోచినట్టు నిజము చెప్తున్నాను; నమ్మండి ! సా, 

లజా ఉన్నవా వార్శీయిల్వే మనవంటివాళ్లు క గాంశిక భావలో” (గంఛాలు 

కతా కదండీ. అపరిచిత మెనభాహ ను (పమావము సంభవించక 

మానము, తప్పు బెస్టు డై నా బయలుపడక పోవు. అపకీ _రీకప్పదు, నిత్య యూ 

వాడుకొచేభాపలోేనై నా చక్కగా అభ్యాసము చేసుకొంశేనేకాని 
వాక్య విశ్వాసము కుదురుగా ఉంచదు. జ్"చిత్యమూ అనాచిత్య యా లోక 

మునుపట్టి తెలుసుకోవలెను. ఒకవృత్తాంతము ఆతార్కాణముగా. చెప్తాను 
వినండి. 
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ఇంగ్లీ షునవలలు రచించినవారిలో చాలా (పనిద్ధిపాందెన “త్యాకశే” 

అవీ ఆయన 1852.వ సం||%ే ఎస సండ్ అసే నవల కా అప్ప 

టికి 150 సం|| ల్మకించటనున్న నాడుకభాపు అందుఖో నినో దార్థము 

వాడినాడు, ఆభాహ అతడు ఎంతో ప్రయాసపడి అలవర్చుకొ న న్నాడు, యూ 

భాపయొక్క_. కట్టు వాట్లు జాగాతెలీయక అచేకులు ఆనవలను చాలా 

మెచ్చుకొ న్నారు; గాని అతనిమి| గుడే ఒకశు అందులోని తప్పులు 

చూపించి ఆక్నేపిం చినాడు. అప్పుడు త్యాకరే సిగుఫ డి, అటువంటి అవిశేకప్ర 
పని మరిచేయక తనకు సుపరిచిత మైన తనకాలపు వాడుకఫాపులో సే 

(గం సములు రచించినాడు, 

ఆ___అయి నే. ఇంగ్లీ షువారు తమవాడుకలో లేని (గాంశిక ఫాపులో 

(గ్రంథములు (వాయవం లేదంటారా 

చేను. లేదనే చెప్పవబెసు, సర్వసాధారణముగా (గం ఫకర్హలం 

డరూ తమకాలపు ఖాపులో నే (గ్రంథములు (వాస్తున్నారు. కొంతకాలము 

[క్రిందట ఇంగ్లండ్ దేశయులోకూడ, మన పండితులవంటివారు కొందరు 

"స్బెన్సరు మెదలయినవారు తమకు సుపరిచితముకాని 6 పాచీన గాం ఖిక౫ 

భావలో (గ్రంథములు రచిన్తూ ఉండేవారు? తప్పులుచేస్తూ ఊండేనారు; 

త్యాకరేవలెచే పరాభవము పొందుతూ ఉండేవారు, పార్ల మెంటుసభలో 

కొందరు డాంబికులు తమకు వచ్చీరానీ లాటిన్ భాసాపదములు తేమ ఉప 

న్యాసములలో వాడుకూ ఉండేవారు. అందులోని తప్పులు అసందర్శాలు 

చూపించి కొందరు డాంబికుల దుష్పాండిత్యము బయలు పెట్టుతూ ఉండే 

వారు. అందుచేత సుపరిచితమైన వ్యావహారిక భఖాపులో నే (గంథరచన 

చేయవలెన్న కోరిక అంతకంతకు (ప్రజలలో విద్యవ్యాపించినక్రాద్దీ ఎక్కు 

వయినది. ఇప్పుడు ఇంగ్ధండుదేశములో కోట్లకొలది పుస్తకాలు (ప్రకటిస్తు 

న్నారు. అన్నిటిలోనూ ఇప్పుడు వ్యవహారములో ఉన్న భా పేకాని 

'పాభీనభాప. కనబడదే, 



ప న ౧౦ 
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ఆ____అయిచే మన బేశమం దెక్కు_డచూచినా పుస్తకాలు (గాంథిక 

మై న. కనబకుడున్న నే, ఈ'ససం(, సదాయ ము 

శీను సరే; తెలిసింది మిరడిగేపశ్న. వినండి దానికి జబాబు 

చెవాను. మన పూర్వుల సం(పదాయముచొప్పున రచించిన “తెలుగు గం థాలు 

'వేలకొ లదిగా జన్నవి. గవర్న మెంటువారు, సరిపత్తువార్కు ఇంకా మరి 

కొ౦దరువాటి సతులు సంపాదించి (గంఖాలయములలో సెట్టి ఉఊంచినారుః 

మను చరిత, వసుచరీ[త "'మొొదలయిన (ప్రబంధాలు తప్ప తక్కి_నవన్ని వాడుక 

భాహలో నే రచించినారని ఆపతులు చూ న్తే తెలుస్తుంది బాలసరస్వతి 

వంటి సండితుకుకాణా ఆం(ధశబ్దదిం తామణి అే వ్యాకరణమునకు వ్యావ 

హారిక భావపలో సే (క (నాసినాకు, అప్పకవీయములోని వివరణమంతా 
నాడుకభాహలో-నే ఉన్నది. 1859 వ సం॥లో మొట్టమొదట అచ్చువేయిం 

చినవారు (గ్రాంథిక భాపులోనికీ మార్చివేసినారు. అప్పటినుండి ఇప్పటిదాక 

ఆలాగుననే పునర్ము(దితమయినది, అయినే తాటాకుపు సకొలు చూచి 

వాటిలో ఉన్నట్లుగా (గం సమం తా దెద్ది ఆ(గంథము వావిళ్ళ వారిచేత 

నాకొమారుడు ఇప్పుడు అచ్చువేయించినాడు, అప్పకవీయపేఠికలో ఈవిహ 

యము సవి స్తరముగా అతడు చర్చించినాడు. అది చదివితే లెస్సగా తేలు 

స్తుంది. బడులలో పిల్లలు చదివేపుస్రకాలుకూణా పూర్వ 'సం[పదాయమా 

చొప్పున వ్యావహారిక భాపహులో నే రచించి అచ్చు వేయించేవారు, వాటిలో 

కొన్నింటి పతులు నావద్దనున్నవి, కావలి స్తే చూపిస్తాను. ఉత్తరాలు (వాస్ 

నశ (గంథాలు రచించేఇ*రండీ మనపూర్వులు! అందరికీ తెలిసేటట్టు 

కగలూ, కాలక్నేపొల్యూ పాటలూ పదాలూ--- . 

ఆ__అన్నట్టు జ్ఞ వికి వచ్చినది. మాయింట్లోచే ఉన్నవండి కొన్ని 

పుస్తకాలు అటువంటివి, వై కుంళమాహాత్మ్య ౦, (పసన్న పరి తౌణం 

సాత్విక |(బహ్మవిడ్య్యావిలా'సం - ఇవి అన్నీ వాడుక ఫౌపహులో"నే ఉన్నవండి, 



ళొలో వ్యానోవళి 

ముముకుం జనకల్పక ములో పద్యాలు (గ్రాంథిక భావలోడా న్నా వాడుక 

భావ.లో-నే ఉన్న డెసుమండి! 

నా_మో ప్రూర్వు లే కాబోలు తొతాచార్యబుగారు. వారుచెప్పిన కర 

ల (బౌనుదొగగారు అచ్చువేయిం చి నారు. తాము తానులో మాళా పెనట్లు 

రచించినారు, మోపొబ్టరిం డా rT వాటివల్ల చే మో పొట్టనిం నుతూణాన్నది 

గడా. తాతాచార్యులు గారు (వాసినశ్తు మోరుహూణా వాసి మోకు వచ్చిన 

కధలన్నీ అచ్చు వేయిం చర"మూూ అం వనూ కొనుకొ్క్క-_ని చదివి 

సంతోషిస్తారు. 

ఆ.__ఇస్పటెవారికి (గాంగిక భాేకాని (గామ్య ఫా షే రువించద 

టండీ, కాశీమంబీపు మొదట ఏలూరింో (గామ్య భాహలో నే అచ్చువేయిం 

చినా, ఇప్పుడు అవి (గాంధక మాతలే కా అచ్చుపడుకున్న వి. కలు 

నోటను చెప్పినప్పుడు (గామ్య భవ వినణానికి ఇంపుగానే ఉంటుందట గాని 

ప్రు_స్టకములు చూచిచదివినప్పుడు బాగుండదట! (గాంధికభాహలో ఉంచే 

కాని (గంథముకాదని చాలామంది అనుకొంటారు. ద్ర్రులకుహణా (గాం 

ధికోభావమోదే ఎక్కువ మక్కువ సుమండీ పల్లెటూళ్ళ్లోకూడా తెలి 
నినా తెలియకపోయినా (గాంథిక భాహలో ఉన్న పుస్తకాలే అందయా 

కొని కూడబలుకుతూ చదువుతారట 

నా___మావీల్ల వాణ్ణి ఏదైనా ఒకకథ చెప్పమని "నేను అదె బే, 

ఆనందవాచక ములలో తొనదివరకు చదివిన కధ ఒకటి అందులో ఉన్న ళ్లు 

పొఠము అప్పగించినట్లు ఏకరువు పెట్టినాడు. వాడికి ఆకధ ఏమో బోధపడ 

"లేదని కొన్నిషప్రశ్న లకు వాడిచ్చిన జచాబువల్ల తెలిసినది, అయినా, 

మావాళ్గ్శ ౦ండరూ వాడే పాండిత్యానికి చాలా మెచ్చుకొన్నారు. వాడు 

పుస్తకములోని కధలు చదువుతూఉన్నప్పుకు వాడి తమ్ములుగాని చెల్లెళ్లు 

గాని నాడివద్ద కూర్చుని వినరు. మా అమ్మ కథలు చెపూఊం శే, అందరూ 

ఆవిడచుట్టూ కూర్చుంటారు, 



మిథ్యాపవాదము ౧౯ 

"నేను--.యూరో ఫులోను, అమెరికాలోను అయిడానేళ్లే పిల్లలుకూడా 

ఆస;క్టితోవిశీఎట్టుగా రచించిన కల పుస్తకాలు వంచలూ వేలూ ఉన్నవి. 

ఆ___అ బేమిరుచో! నాటకాలలోవాడా పాళము అప్పగిం చిన్ట్రే 

ఉంటుంది సంఫభెపుణ,. మాటచెవిని పడ్డప్పుడు ఎంటనే దాని అర్హమున్ను 

రసమున్ను అందని మనస్స్ఫృులలోను స్ఫురించనప్టుకు నాటక మువల్ల లాభ మే 

లేదు. పురాణములో ని శ్లోకాలో పద్యాలో చదివిసప్పుకు అందరూ అర్థం 
చేసుకో లేకచేకదా వాడుక మాటలలో నాటికి అర్థం చెప్పడము ఆచార 

మెనది. నాటకాలలో పాడే పద్యాలకు ఎవరూ అర్థం చప్ప రే? 

చేను_._నాఓు'కాౌలమాట తల పెట్టి నారుగనక జ్ఞ ప్రికివచ్చినది. తంజూ 

వూరి రాజులకాలములో పండితులు రచించిన నాటకాలు 60కి యెగా 

ఉన్నవి, వాటిలో సంభాహణ ఆకాలప్ర తెలుగులోనే ర చిత మైఉన్నది 

సుమండీ! వాడుకలోనున్నట్లుభాపు. (గంఫములో కనబడితే, ఇప్పుడు 
భుచించదని మీరు చెస్పినాశే__అదే (గాంధథిక ఫొహవల్ల మన దేశానీక్తి ' 

కలిగెన గొప్పకీడు, హీత మైనది అ పియమైనది. పిల్లలకు పంచదార చేదయి 
నది ; పొగాకుమసాలావేసిన కారప్రభీడో తే కావలెను, రుచిమరగినారు. 

రవీం(దనాధ శాభారుగారు ఈవిహయమై మోడిరకొరిన్ర్యూలో ఏమని (వాసి 
నారో చూడండ్రై. 

ఆ__అది ఇంగ్లీ షుకాబోలు * 

చేను 

«The artificial language of a learned mediocrity, inert 

and formal, ponderous and didactic, devoid of the least 

breath of creative vitality is ferced upon our boys at the 

most receptive period of their life, It is every day 06. 

coming a more formidable obstacle in the way of our boys’ 

acquiring that mastery of their mother tongue which is of 

life and literature,’? 

నాయుడుగారు తెలుగునవివరించి చెపారు లెండి, 



౨౦ వ్యాసావళి 

నా__.మిరిస్పుడు ఇెప్పినసంగ లేనండి రవీం దనాభళాకూరుగారి 

వ్యాసములోటాన్నది. పండితంమన్యుల కృతకభాపులో జీవకళఏమి ఉండ 

దట! దానివల్ల అర్థమూ, భావమూ రసమూ ఏమో స్ఫురించవట! మాఫ్రదో 

తుడు చెప్పేమం(తౌలలాగున ఉంటుందట! మన పసీసిల్లలు ఏదె మంచిదో 

ఏది చెడ్డదో స్వయం తెలుసుకో లేరు. ద్గిర ఉన్నవాళ్లు ఏది మంచిదం 

ఆ చేమంచి దనిన్నిం ఏదిచెడ్డదం శే అ దే చెడ్డదనిన్నీ అనుకొంటారు. నారిబుద్ధి 

లేత మొక్క._లాగుంటుందెక ఎటువంచితే అయేవంగుతుంది, ఆట్టిఅవస్థలోే 

పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాడుకలో ఉన్న భాహ అయోగ్య మైనదని న్ని, కృతిక 

భావ యోగ్య మైనదనిన్నీ, తోచేటట్టు శికుబోధలూ, చాలబోధలూ మొదలు 

కొని వాళ్లుచదివే అన్నిఫుస్తకాలలోను వాడుకలో ఉఊన్నమాటలు నాడ 

కుండా వాటికిమారుగా ఏవోవ్యత్య _స్తముగా ఉన్నవీ, లోకములో పండ్రితు 

లయినా ఎన్న డూవాడనివీ, కొన్నికల్చించినవీ, కొన్ని పాచీన్మ గంభాల 

లోనివీ కూర్చి, డాబుగా వింకభాపపుట్టించి శేర్చుతున్నారబ! చిన్నప్పుడు 

శినమరిగిన దే తియ్య గాజున్నట్టు కృతక భాషే విద్యార్థులకు రుచించేడిఅయి 

నది, సాజమైన లౌకిక భావమోద ఉండవలసిన అభిమానము పోయినది, వలి 

చేసాలు వాలకాలు ఇష్ట మెనవి, అచేక అనర్గ ములకు అదేకారణమైనది, సార 

“స్పతీము నిర్టీ వమెనది. జీవలోకమునకూ సారస్వతమునకూ ఉండవలసిన 

“సంబంధము ఏమీ లేక కవుల శమ నిరర్ధకమయినది, లోకులకు సారస్వతమూ 

జ్ఞానమూ అందరాని పండ్లయినవి. పడింతులకృతక భాహ అలవాటుచేసు 

కొన్నవాళ్లు పండితుల భేవు జూలు అవలంబిస్తున్నారు. యా అప్రధాన 

మెనది. వట్టిళ బైలువల్లి ంచడ మే విద్యా భ్యాసమయినదె, 

చను. తెరీసిందా ? ఇప్పుడు రవీం[ద నాథళాఘహారుగారు వ్యావ 

హారిక భఖాపులో సే కావ్యాలు రచిన్తూఉ న్నారు! ఇంకా అనేకులు బంగాళీ 

వారు వాడుకమాటలతో-నే కొత్తకొత్తకావ్యాలు ఇంపుగా రచిన్తూన్నా 

రట!___అందుచేత-నే అంతకంతకు వారిసాహిత్యము పండితపామరసామాన్య 
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మెన లౌకికభాపలో విజృంభిస్తున్న ది, శటిస్టితి సునీతికమారళాటర్షీ గారు 

వివరించివున్నారు. చదువుతాను వినండిఇదిగో ఫ్యుస్తకము! నాయుడు 

గారూ మిోచేచదిని, ఈవాక్యానికి అర్ధం ఆచార్గ గారికి చెప్పండి. 

«The present day literary Dengali is often nothing but 

Calcutta colloquial, with only a few archaic inflections of 

the verb; it is freely used in literature, especially in poetry, 

drama and fiction; and there is a strong body of writers 

who advocate the suppression of the old literary language 

by this living and vigorous form of spoken Bengali.” 

Dr, Suniti Kumarchatterji: Bengali Phonetics, 1921. 

శాబాష్! ఆచాప్టగారూ! బకుకుతెరనెరిగిన వాళ్ళండి బంగాళీ 

వాళ్లు] సాధ్యాసాన్య ములు సాధక బాధకములు -దక్క గా ఆలోచించి కార్య 

సిద్ధికి అనుహూలమయినసాధనము చేతబట్టి ఇష్టార్ధముసాధిస్తారు;. (ప్రతిహాల 

మయిన సాఫళనము విశచి పెట్టడానికి జంకరు. భెహ సాభనముగాని సాధించ ' 

వలసిన పరమార్భముకాదని వారు. తెలుసుకొ న్నారు. అందరికీ సుపరిచిత 

మయిన వాడుకభాపు సాధనముగాచేసి సారస్వతీము. నిర్మించి (ప్రజలలో 

సు వదచల్లుకున్నారు. ఇప్పుడటు కలకత్తాలో శిష్ట జనవ్యవహారమం 

దున్న భాషే (గాంథిక భావ గా (గంథాలన్నిటిలో నూ, అందులో ముఖ్య 

ముగా పద్య కావ్థములలోనుు నాటకములలోన్తు నవలలలోను, స్వా 

వాడుతున్నారట, ఏవో పాత క్రియారూపములు కొన్నిమ్మాతము ఉంచు 

శ్రాన్నారట, ని న్టేజము నిర్వీర్యము అయిన (పా-చీన గాంథిక భావ పరిత్య 

జించ్చి అవికలమయిన అర్థఫుష్టి, శబ్బక క్తిగలిగ జీవకళతో కలకలలాడుతూ 

ఉన్న నేటి నాడుకభా పే కావ్యరచనకు ఉచిత మైన భాపగా అంగీకరించ 

దగినదని విద్వత్క_ వులేకులు పట్టుదలతో వాదిస్తున్నారట! నూరేండ్ల 

[కిందట మన తెలుగువారికం ము బంగాళీలు ఈవిషయంలో చాలా చెనుకి 
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బకి ఉండివనారు, ఇప్పుడు మనమే చాలా వినుకబకె ఉన్నాము. 

మనలో జ్ఞానసంపన్నులు నేకకాను. అయిచేే విషయము తెలీనినవారిక్తి 

ఆం(ధపం సతుల కృతక భాపురాదు, ఆకృతక భాహ అభ్య సెంచినవారికి విప 

యము తెలియను, కృతిక భాహణో రచించిన గంథా బేకాని వ్యావహారిక 

భావలో రచించినవి బసులలో చవవహానవని పరిపుత్తువారు పట్టుపట్లి 

(పభుత్వ ము వారిచేత శాసనము చేయించినారు. విద్యావంగులు ముందుగా 

వాశుక భావలో (గంధము రచించి తర్వాత భెషాపం కిగులచేత దెద్దించి 

పకోటించవలెనట, అవే బకిపిలలు చదువవశెనబ! ఆం, ఛవిశంచిజాంల' క గ es 
యములలో విజ్ఞానవిషయ ములు సవి సరముగా నోటే ఉపన్యనించి విద్యా 

రులకు “చెప్పవ బనే.__ 
థి 

నసను___విరేశలీంగంపంకులుగారి9 వేంకటరాయశా స్త్రలుగారు నిం. 

దించపం కూగా బడిపు_పకములను గురించే, రవిందనాసశఠాకారుగారు ఏదై 

హానికరమని నిందించినారో అదే ఉత్తమమైనదని శాస్తుంలుగారున్ను పరి 

హత్తువాగున్ను శ్లాఘస్తున్నారు, (గాంథిక భాహలోని శబ్దములు విజెచి వ్యావ 

హీరిక భాొవలోని ళబ్దములు (ప్రయోగించి పంకులుగారు రచించినపు స్ట 

కాలు చిన్నబశులలో జ బాలుర పొ త్తములు” గాను కాలే శీలలో కశా మ 

స పా_త్తములు” గాను, విద్యాధికారులు నియమించి తెలుగు పిల్లల 

చేత చదివించి తెగువారి దేశభాహ పాడుచేస్తున్నారని రెండుతరగతుల. 

(గంథాలూ వేరేవేరే విమర్శించి శా స్తుంలుగారు తమ అవ్య పన్యాసము 

రెండు భాగములుగా విమర్శించినారు, "నేనున్ను ఆవిభజ నానుసార ముగాసే 

నావిమర్శనము రచించినాను, వారుచేసిన ఆపవాదములో (పతిఅంశేమున్ను 

వారిమాటలతో-నే ముందుగా ఉడాహరించి చెంబకిచే విమర్శ'చేసి నప 

త్యు_త్త్రము ఇచ్చినాను, బుద్ధిప్రార్వక ముగా అసత్యము ఏక్క_ డా చెప్ప లేదు, 

పక్షపాతము వపాంచలేదు. (పమాణముచూపకుండా (పతిపతులవాదము 
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ఖుం కించ లేదు, అబుద్ధి భా ర్వక ముగా చేసినతప్పులు పెద్దలు కుమింతురనినమి్మా 

ఈవ్యాసము (పకటిస్తున్నాము. నోరు కేప్రదయనచే స్తే చదివివినిపిస్తాను. 

ఆవా___ బాగా నసేజందెిగాని, 'నెంకటరాయశా(స్ర్ర్రిగారు (గ్రామ్య 

ఖా అంగీకరిస్తారని నమ్మ లేము. సారివంటివారీబోఫవల్ల నే వ్యామోహము 

నాయు___పోనీండి! వారంగీకరిం చకుంకుమానిరి. భాహవారొక్కు_రి 

సొమ్ముకాదు బోోకరలందరిదిన్ని. ఇప్పుడు వాకుకఫాపులో పు సకాలూ, 

పతికలూ చాలా (చకటిస్తూ-నేజా న్నారు, సభలలో అందరూ, అధ్య ములు 

కూడా వ్యావహారిక భెవలోనే ఉపన్యనిస్తున్నారు;ు. యఫోక్తముగానే 

పత్రికలలో ఆ ఉపన్యాసాలు (పకటిస్తున్నారు. తీర్మానములన్నీ వాడుక 

నాతలని Be స్తున్నారు. యూనియకాపంచాయతీలు తాలూకాబోర్హులు, 

జిల్టాబోర్జులు, మ్య్యూనిసిపల్ బోర్డులు మొదలయిన సంఘముల వ్యవహార ము 

నోటళూ, కాగితమిదనూ కూడా వాగుకఖాషలో నే జరుగుతున్నది. చేప్పు 

ఆం ఫరాష్ట్ర్రిము ఏర్చడ్డతరా త (_వభుత్వసభిలోను శాసనసభలోను రాజ్య 

వ్యవహారము నాడుకమాటలతోశే జరుగకతప్పదు. అప్పుడు (గాంధి 
కాం (ఫములో పండితులు తమబగణాయి (పకటి_స్లే రామమూ_ర్టీపంతులు 

-గాదివంటివారు వారి అపశ సాలు బట్టబయలుగా వారి భాహవిమర్శించి 

నెల్ల డిచేస్తారు. బలాత్క_ర ముగానయి నా (పజలందరి!ే చదువు వచ్చేటట్టు 
5 ఆ 0 ఆ - ‘ న్ చేస్టే చేకాని స్వరాజ్యవ్యవహారముసాగదు. [ప్రజలందరూ _గాంఛధికాం 

భాషూపండితులుకా లేరు? వాడుకభాహ వారికి ేర్పీలేచాలును.. వాడుక 

భావంలో నే అన్ని వివయములనుగురించి కావలసినంతజ్ఞానము సంపాొదింప 

వచ్చును. పంతులుగారు చేనేపాతోప దేశము చేడుకాకపోశే, శేపయినా లు 
(గ్రాహ్యమవుతుందిగాని కాక పోదు, బంగాళా రాస్ట్ర)ములో అయిందికాదా? 

చేను... కానీండి ; కాకపోనీంకి, నాకుకర్దవ్యమని తోచినపని 
"జీను చేస్తున్నాను. అది లోకమునకు పీతమయినదచనే నమ్ముతున్నాను 
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అన్ని దేశములలోను సడాణారముగనున్న దే చే నుపదేశిస్తున్నాను. మన 

'తాతలనాటివరకున్ను మనదేశమందుహాడా బహుకాలము మనప్రూర్వులు 

అశు ఆచరించినారు. అందుకు నిదర్శనముగా లిఖితపుస్తక భాంగాగా 

రములందు వ్యావహారిక భాపులో రచించిన (గ్రంథములు నా నావిహయము 

లనుగరించి పండితులు! వాసినవే వేలక్రొ లదెగా ఉన్నని, 

నొ. ఆచా_కేపు శెండోపూం. వస్తాము న్యాసము చదవి వినిపెం 

తురుగాని నమస్కారములు, సెలవు. 

"నేను___చిత్తం. నమస్కారములు, 

(పస్తావనలో చెప్పినచొప్పున క్లీర్టి శేషులయిన కంగుకూరి. వీరేశ 
లింగం పంతులుగారి (గంథములనుగురించి శ్రీనేదము వేంకటరాయశా స్తూల 

వారు కౌవించిన దూహణము వారి ఉపన్యాసమందు రెంశుభాగములు గా 

విభక్తమై ఉన్ని. మొదటిభాగము * బాలురపొత్తము” లను గురించినది, 

కెండో భాగము ఉశాన త్యార్డ్టుల తెనుయుపొ త్ర్తిములను (6౦11686- 

Telugu)” ౫ురీించినది. మొదటిభాగము ఆరుఖండములుగా విడదీసి, 

ఒకొ్క_క్ళ్కు.. ఖండము శాస్తుంలవారు (పకటించినశే, వారిసొంతవమూట బే 

ఉఊదాహరించి, దానిలోని అంశములన్ని టినీ వరుసగా ఎత్తుకొని విమర్శించి 

"నేనీవ్యాసమందు. ముందుగా ఉపన్యసిస్తున్నాను. శెండో ఫాగములో 
శాస్తులవారు తప్పులనిదూషిం చిన శబ్దములు వరుసగా ఒకొక్క_టి జశీర్కూని 

దాని సాధుత్వాసాఘుత్వము యథాశక్తి నిరూపిస్తాను. శాస్తులవారి ఉప 

న్య్యాసములోని విప యాను కమణము'నే "నేనున్ను అనుసరించినందున, దాని 

లోనిప్రునరు కీ నావిమర్శమందున్ను కొ ౦తమట్టుకు అనివార్య మైనది. 

(ఈవ్యాసమందు నేనుదాసరించిన (గంథములలో శబ్టరత్నాకర 

మందు పేర్కొని వాటికి 'సంశీతములు తరచుగా వాడి ఉన్నాను. అవి 

ఏవం శే, వేదం నెంకటరాయశాస్తుంలవారు రచించినవి; క. సా,===కథె 
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సరిత్సాగరము ; (పతా = పతాపరుదీయము ; రో జహ 3 అలం =అలం కార 

అల మ ల | ని ము i | సం|గసాము, ని న్యా. == శిఘువ్య్యాక కరణము, రతి. (వతికల్పములు 

అము (దె = అము దెత (గం౧చిం ఆ తానుణి; ఆం, చ, = ఆం|ధులచరి 

9 స == విడానసరంస . + 2 గొసాహీోాతై (తము, వి సం ౫ా నాగర ననా ఆతం, సొ. = ఆం ససాహీత్య 

పరీపుత్చ తిక. ఆం, చు ఆంసపతిక, ఆం, Par = ఆం (3 భాసా 

ర వము. స్ట ఈ. ==శేబ్ద్రరత్నా కరము. © నౌ _——_— లతశీ నారాయణీ యము. 

(బౌ, ని జ (బౌణ్యనిఘంటువు.) 

ముదటిభాగము..బౌలురపా త్రములు 

1 మాహణనాక్యము:-ఆవిషయముల నించుక (ఇంచుక యే) ఊద్దాటిం చెద: 

‘6 ననవిల్తుశా్య్ర్రం పు పుమినుకులావ ర్సించు పని వెన్న ఖ్. 'బెట్టినది. 

మాకు ” అని పెద్దన్న గారు చేసిన యుప దేశమును దా డా నవలంబించి, 

(వఫమశికు ఫు సకములో సే రాజీయ విద్యాంగమువా రీ కింది (పమోగ 

ములను జేయించియున్నారు ; 

1 జలగ, 2 దవస్క తి జండా, క కాలవ, 5 మనమడు.___అని మాటలు 

చీర్చినారు.. జెలగ్య దవుడ, జెండా, కాలువ, మనుమండు, అని వీనివ లెనే 

యుచ్చరించుటకు సులువగు సాభుతాపములుండగా నీయసాధురూపముల సే 

చేర్చుట యవిమృకశ్య కారితగాదా Ra 

2 విమర్శము. తెలుగుశేబ్దముల రూపములలో ఏవిసాధువో ఏవి 

అసాభువో నిశ్చయించుటకు (పమాణ మేమిటి * 6 సిద్దిర్హోకాత్. ఖ్ 6 శబ్దసిద్ధె 

లోకంబువలనం చెలీయును * అని అన్ని దేశములందున్న పండితులు అంగీక 

రించినారు. ఏసంఘమందై నా శిష్టజనసామాన్యమెనభాప. ఉత్తమమైనది 

గాను సాధువై నదెగాను అందరున్నుు ఎన్ను కొంటున్నారు, శిహ్ట జనుల 

పిల్లలకు ఆభాషే అలవగుతుంది, ఆభావద్యారాశే పిల్ల లందరున్ను 
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హు నముసంవాడికారు శిన్హ వర్ణ వహార మునకు వ్యతిరి క మెనభౌపు వాడీరారు 

కూడా శిషులతో సహవాసము చేయశమువల చిషుల భాహ అలవర్చుకొం 
లు ౧ ల 

టారు. బడులలోను సభలలోను శిహ్టుల వ్యావహారిక భాహ నిరంతరంగా 

వినబడుతూ ఉంటుంది గనుక పిల్లలసా పెద్దలహా సామాన్యమె ఆభాప 

చేశభావగా వ్యాపిస్వుందె. నేడు లోకవ్యవహారమందు రూఢమయిశాన్న 

శబ్దము అసాఛువని ఎవ్వరిక్న్నీ తోచదు. పూర్వకాలమందు ఆశేబ్దము మర9 

ఒకరూపముతో ఉంజశ్రీ ఆఊండుగాక,, అప్పటెవ్య వహార ము అప్పును 

ష్ అం నీక అభావ a a అ సం క సాధువై నే ఇప్పటివ్యవహారము ఇస్పుడు సాధువు, (ప్రజలకు మ్! 

"వేసు భాపాఖిమానము. శిష్ట్రజనుల వేపు భాహలనుప క్షే కలుగుతుంది. వారిని 

బగ్గెప్రార్వకము గానో, అబున్ధి ప్రార్వకము గానో అనుకరించుటవల్ల నే ఆవేహ 
1 ఇ 

భాహలు అందరికీ అలవాటయ్యి * దేశవేవము” * బేపభాపు *' అవుత). 

అశే ఆచారము నవవడిి కీలము, గుణముమొవలై నవన్నీ ఒంటికి ఎక్కి) 
EY CE అ లీ ల \ F cd లెస్సగా పట్ట ఉండేవి; కాని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎరువుగా తెచ్చి పెట్టు 

కొ నేవికావు. 

అయి సే వేంకటరాయ? స్తులవారికి చేటిఎ్య్యావహారిక భావ భిప్టుల 

చై నాసాధువు కాదు, ఈయన 3886 వ 'సంవత్సెరమున రచించి (సకటక 
రించిన శిశువ్యాకరణమందు మొదటిసూ[త ములో 6 పెద్దలు ఎట్టిమాటలకు 

(గంథములయందు ఎట్టిళూపములను వాడికో ఆ విషయములను 'దెలుఫునదె 

వ్యాకరణము అని వ్యాకరణళా(స్త్రల కణము చెప్పినారు. కాని “పెన్టలు” 

అనగాఏవరో,* గంథములు’ అనగా ఏవోస్పస్ట్రముగాచెప్పినారుకారు. జ్యోతి 

శాపం వైద్యశాస్త్ర ము మొదలయినవిద్యలు తెలుగున వివరించినవారు, 

(సబంధములకో (లీకలు (వాసినవారుు రామక్సీర్ధనలు రచించినవారు పెద్దలు 

కారా*౪వారురచించినవి గం థములుకావా+అవివ్యావహారిక భావలోనేడన్న వి, 

.మనతాతముత్తాతలనాడు బాలుర పొళ్టములు గచించిన రావిపాటి నరు 

చ్వూర్తిశా స్త్రంలుగారు ఉదయగిరి శేషయ్య గారు. పెద్దలుకారా! వారి పుస్త 
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[ వో అ x0 2 గ్ ళు ది 9 గ్ చ శ స్ > తి కములు దుష్ట గం] ములా గురు కూ_ర్రిశా(బ్బ్ర గారి పంచతిం(తేము 1834 వ 

సంవత్సేరము మొదిలుకొని 40! లు బకిపెల్ల లేత ఉపాధ్యాయులు చదివించే 

వారు, చిన్న యసూరిగారి నీతిచం దెక ఆవర్శ మై నెలక్రాన్న పిమ్మ' ఆగం 

ములోని భాపు ఆవరణీయమై అంతకంతకు వ్యావహారిక ఫఖాపు యె.౩ల విద్వే 

వము పుట్టించినది, అయితే సూరీగారుగాని, వారిశిష్యులుగాని, “నేటివర 

ను "పెద సగములందు గసబాపులోని మాట టి యె కన్ను ఎజ్జల[గం “ములం “తెలుగు ఫభౌపు Sa మా లకన్ని కన్ని యెట్టి 

ఈూాపములు నాడితోి తెలి నేబట్టు అనుశాసనము నిరవ శేహముగా చేయ 
SC న ఆ 3 _ ఆస | Es లేదు, ఆం(ధ్రసాహ్త్య ప రిహుగ్తువారు బృహదాం స నిఘంటునిర్మాణ మే 

ఫూనుకొ 'న్నారటు గాని బృహదాం[ ధవ్యాకరణ నిర్మాణము ఇప్పటికిన్ని 

తల పెట్టనేలేదకు, 

ఇప్పుడు మన "తెలున దేశమందున్న 'రెండుకోట్లమంది 'తెలుగువారున్ను 

వాడుక-ోనున్న "తెలుగుమవూట లన్నిటిలోను వేటియాప ములు “ పెద్దలు” 

ఈ గంభములలో” వాడినచొప్పున ఊన్నవో, వేటిరూపములు. ఆచాప్పున 

లేవో తెలుసుకొని సాధుతాసాభుత్వేము నిశ్చయించుకొని అసాగువులు 

పరిత్యజించి సాధువులు అలవర్పు కోవలసి ఉన్నదట! ఇట్టి జే భా పూ 

సంకోధనము సాధ్యమో అసాధ్య మో వివేులు ఆలోచింభురుగాక, 

శాస్తుంలవారి (పమాణముచొప్పుననే నాకు వల్లనయి నంతమట్టుకు 

వారుకాదించిన దూవణము యు_క్షమో కావో విచారిస్తాను, 

(౫ జలగ) తప్పనుటకు కారణము కనబడరు, ఇది సం, “జకౌ (లూ) 

కా” నుండి వచ్చినది, మొట్ట మొదట “జలబుగి -గావుం జెసేమో? “జి కార 

ముతప్పట! ఏమి? “జటా నుండి “జడిరా లేదా? “దండి శబ్దమునుండి 

చందురుడు రాలేదా? పెద్దలలో పెద్దపెద్ద తిక్కన, భారతము, శాంతి 

పర్వము (ఆ. 2, 898) లో “జి కారయు కముగానే *జలగి వాడినాడు. ఆ 

జకారము యతిస్థానమందున్న ది. చూడండి: కి. జలగదెగి చినట్లు గొన 

జను నిల సౌమ్ముల్ ; ఛ_ర_లో ఈళబ్దమున్ను ఈప్రయోగమున్ను ఉన్నవి, 



955 వ్యాసావళి 

శాస్త్రులభారు సానువని చెపి ప్పిన 6 జెైలగి సశ-ర.లో బేచు, UR ని. లో 

ఉన్నది. అయిచే ఆ నిఘంటువునిండా క గామ్య ఫా పే” గదాం, కాస్తుల 

నారికి అది (పనూణమవుకుందా? అయిగో నాకో సంతోషమే. ఇకను 
శాస్త్రులవారి నిదానము చొస్పున బలుప్రునా కిగల (గం ఫములందుగూ డా 

“జలగి ఉన్నది. లి. స్క 5 (చూ, విన్నపము పుం 10, ఈ జలగలవే 

ఆంధప లిక (4-1-29) లో సర్ త్యాగరాయ, శేషిగా93 ఉఊపన్య్యాసమందు 

“మంగు లీయు వ్యోగ ములను జలగలు పట్టుకొనినట్టు” అని ఉన్నది, 

ఇప్పటికవులభో మిక్కిలి (పఖ్యాతి పొందిన తిరుపతివేంకశేశ్వరులు తమా 

దేవి భాగవతమందు (1-867) కచ. జలగ శరీరముం బొదివి చయ్యన నెళ్తురు 

(కోలుభంగ” అని తిక్కన వలెనే “జలగి (పసమోగెంచినారు, 

(2) “జంగాి:__కతెప్పటక శ-ర-లో “జండాి 6 జెండా) 'రందున్నూ 

ఉన్నవి, ఇది ఫీందీ “రుంశా” నుండి తెలుగులోనికి వచ్చినది. సం, 

“జయి తెలుగు “జే” అనిన్ని “జా అనిన్ని రెంకురాపములతో ఉన్నదె. 

కెండున్ను పెద్దలు నాడినారు. క-రలో “జూ? దు, లేకుంకు ఆలోపమూ 

నిఘంటువు దోహముగాని శబ్దము యొక్క దోపుముకాదు, వరావాపురా. 

((1-148ిలో నందిమల్ల న “జా పర మేశ్వరా యనిన _ జంతువులన్ని యు? అని 

తూలి లకు “హా ఉంచి వాడినాడు, 

(క) “కాలవి_క, ర, లోలేదు గాని చౌ. ని లోణన్నది. ల, 
నా. లో్యాగాన్వు బలుప్రునాడేగల వి, స, లో. )8లితివ పుటలో కనబడు 

తున్నది, రంగయ్య సెట్రిగారు తెలుగుపేనల్ కోడ్ 4ళి2 వ సెక్ట నులోవాడి. 

నారు, పమ వ ఆ “కాలవాి అని అంటారట! Pree 

ఆ-నేవాడుతున్నాను గాని కకాలవి “నేను తిప్పన లేను, లోకమందున్నది. 

(కోదవవి___తప్పనుఏక్ర పమాణ మేమిటి? 6దవుడి :దౌడి అని. 

ఫృ్కర, లో ఊన్నదిగాని, దవడ లేదు. అదినిఫఘంటువుదోపుము, “అవలిఅవుల 

(కలి చేర్చినవారోదవడ, దవుక్క దౌడి కూడా చేర్చుకోవలసిటాం డెను, ఆం. 
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భా,(31, 143) లోను ద్విరూపకోశములోను ల, న్యా లోను “దవశిఉన్న దె. 

చర్చి త్రమందు తిరుపతి వంకశేశ్వరకవులు వాడినారు (చూ. 

ఫు, 48). సులభ వ్యాశరణమంచదు వావిలికొలను సుబ్బారెవుగారు తాలు 

వులు-వవహలు - ప తాలవ్యములు అని అను 

శాసంచినారు. బలువునాడిగల వి. స. (ప్రు70ర్స) లోను, చిలకమంర్టి లక్షీ 

నరనంశాముగారి “ఏనోదములి లోను (ప్రు18) అగచేక గం? 'ములలోను పెద్దలు 

వొ డెడ్వా న్నారు, సకస తః దంషపా) ప (పా- బా నో_నుం డివచ్చి నది, 

అయితే సం 'స్కృృరశేబ్దము తేలుగు దెంప్లాఅనిగాని దాహ్రాఅనిగాని సాధా 

రణముగా ఉఊచ్చరిస్తారు. మాటకు. చిలకమర్తి లథ్న్మీనరసిం హాము గారు 

(కొత్తగా చ:బించున ర”మాయణసం|గహమంను (చూ ,కిష్బి_.22) దె"ష్ట్ర్రిలు 

జాచిఅని కనబ ముకున్న ది, ఇట్టె చ్చారణకారణముగా దవువ అె3నేళూపము 

రావచ్చున ఏ. మ వెకిసెంగన పెనిస్ట౦ొమాయం, మంచు వె ఒం (వొసముణగాా 

“సాజ్ఞుఖ్య్యానములూ అని కందపద్యములో (త యోగించి నాడు, త 

సరిగా తేలుసవారు నేను ఊచ్చరిం చరు, ఓ శులు యథావిధిగా పలుకుతారు, 

అభ్రిహచ్చారణనుం డి సన్నిఅనేయూపమున్నుు సెంగ్టఅచనే ఉచ్చారణమునుండి 

6 సెల అచేయాసమున్ను తెలుగు గం గములలోేనికి వచ్చినవి. నేడు “సాయ్య, 

సవుగ్య ” ఆశే కనబశుకున్నవి, చేటిలౌకికభావ. నేడు సాధువనేవారు 

"నేటిశబ్టయాపములు వానుతౌరు, పాతభూపములే కావలెననేవారు వదక్షి 

"తెలు సుకోవ లెను. మనశాస్తుులనారు వి, సా. లో ౪ ఆవలీించు ’ వాడినాచే 

(చూ, ఫు. 218, 898). ఇది “దవశి వంటిదేకదడా. అయిలే, ఇదిశ, ర.లో 

లేదు. లేకగోంశునేమి? ల. నా, లోనున్ను, ఆం, భా, లోనున్ను ఉన్నది; 
లోకములోడఉన్నది; ఆంధ్ర వాల్మీకి రామాయణమందున్నది (బాల, 479. 
(పా-చీనులయిన శె పెద్దలు (గంథములందు “ఆవ్రలీంచు అనే వాడినారు, ఈ 

కాలఫ్రు పెద్దలు *ఆవలించు” అనివాడుతూ ఉన్నారు. మనళా స్తు9లవారు: 

వాడేనళబ్దము చ్చి వాడుక నుబట్టి సాధువు, పూర్వుల వెడికనుబట్టి 

అసాధువు, 3 
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(గ) *మనమడు”___అసాధువట! ఎందుచేతనో ! “మనము “మనమ 

రాలు అని నేకు లోకమందుణఅందతూ అంటున్నారు, స, ర. లో లేకున్నా 

ల, నా. లోనున్న ది, నవలలలోను నాటకాలలోను, కనబశుగున్నవి, 

అయితే ఇవి పెద్దల గంఛాలు కావంటారు శాస్త్రలవారు. వసుచరిత్ర పెద్దల 

(గం థాలలో చాలాచాలా సపెద్దదినడా; అందులో (౪V 85) ౪ భవ్వనసణ 

మంద్ర మనవరాలి నవూనసమున మననునాలీ మనమరావి వవాపాసం (భమము6 

జూడ” అని రామరాజభూపుణుడు “మనమరాలు” శబ్దము ది తేర చనలాే 

చమత్కారముగా పెందుపర్చినాడు. 6 సన్వ్య్యవహారగత ముల'సబం బేసి 

యి గామ్య ములును (బమోగార్హ ములును ననుతేీలంపున రామరాజభూపు 

ఖు6డు |పయోగించియుం శునని తోయుచున్నడి ” అని దీనిని గురించిన్ని, 

ఇట్టివే మరికొన్నిటిని గురించిన్నీ, (బ. క్రీ. వుల చినసీతారామ స్వామి 

శాస్తులవారు తమవసుచరి త విమర్శనమందు (వాాననారు. పులూరి నీతా 

రామళశ్యాత్చ్రుగారు 1814 సం! లో రచించిన (పసక్నో ర్రరవ్యాకరణమందు 

ఏకాదిశబ్దములలో “మనమును? అనే రూపముగలశేబ్దము సేరొన్నారు, 

(అజంత ప్రకరణము, 49 వ (పశ్న కృష్ణ జన్మఖండమందు క్రీ, గోపినాభథ 

వేంకటకవీం(దులు “ రాతర న్మనమయ౫ నొట అని నాసినారు (ఆ. 4, 

ప్ర. 212. వేంకటరా యశా స్త్రులవారి నిదానమును బలి ఆం. చ. ల్లో గోబలు 

ప్రునాడి” ఆడుతున్నదట, కనుక్క ఆగంథమం దే (1, 86, 142, 194, 271.) 

నాలుగు ప్రటలలో నాలుసచోట్ల, 6మనవమ.డు బలిసిజాన్నదని “తెలుసుకొని 

పండితభిపుక్కులు ఇట్టితాపములు భాషాదేవికి రోగలకుణములని తలంచ 

కుంగురుగాక. ఇవి (గ్రంథములలో వాడుట “ అవిమృశ్యకారిత) అని శాస్తు9ల 

వారు అన్నారు ; కాని సాధువయిన కబ్దములను అసాభువులని దూషించ 

డమే అట్టిదనవలెను. తిక్క_నవంటి కవీశ్వరుడు భారతమువంటి [గ్రంథములో 

యతిసలమందు జ ఉంచి, జలగశీబ్దము (ప్రయోగించి ఊఆండగ్యా “బాలురపొ త్త 

ములిలో ఆశ్వుమువాడి తే రాజకీయవి ద్యాంగమువారు సరస్వతికి విష 
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శుయోగము చేయించినారని దూషి౦వేవారు ఎట్రివిమర్శకులో పక్షపాతము 

"లేకంగా ఆలోచిం చగలవారు "చెప్పగలరు, 

ళళ శొన్నకం కళకు నూయ ఉండునా? ”__“ కంక” యీమి? ోకంకి” 

యనిరూపము, ఈపు స్తకములోనే-కంకులను కోయును--అని యికారాంత 

భబ్ల్దముగాను (బెయమోగమున్నది, “పెంకుడుఇల్లు” ఇందు “కు” ఏమి? పెంకు 

టిల్లు అనరాదా! “శనగలు” సెనగలు”. సాధుభాపము. పామరులు 

“3న%లు” అందురు, పొమరతరులు * ననిగలుూ” అని ఎత్వాంతము చేయు 

దురు, కెనిగలన్నందులకు నాగుమాస్తాను (బాష్యూణునోకనిని చేను తటిమి 

నై చితిని, “ఊసరవిల్లీ ” యబ... జెల్లీ గాని విల్లి గాను. ఒక్క ోగాలుచు” 

ఛాకువునకు వచ్చిన పొట్టు కనును: ఎవరు గలిచెవరో (7లుచు (పకృతి) 

శనేనుూలవ లేనా”. (గాలచు (పకృతి “*ీపం డెము (9) గలచెనుో (గలచు 

(పకృతి, “గెలుపుకలునసను” . (గలుచు ప్రకృత్సి___అన్నిటను. గెలుచే 
పకృతి గా నుండరాచా %€ 

విమర్శనము: (1) “కంకి” “కంకి “కంకులు? “కంకలుి లోక 

ముళో ౫ వి. అకు ఏ. వ, “పల్లి” “సల్ల ఉన్న విగాని, పల్లెలు మాత్రమే 

బ వ, కానుకలో కనబకుచున్నవి, “పల్లులు? లేదు. “ఐతే” పల్లితప్పా? 
 చెంక్రం బల్లి” అని (పాచీన తా్మశాసనమందున్నది. సంపలొ, సంపెల 

గరిక్కు ౫9 గగొర, గగ్టిర, పక్క పక, ఈయ ఈశ, తపి, తొట్టె, 

త్ స్పైలం తొట్రల, గం పెము గిం మెము, చిత్తకా_ ర్త చితకా రి, కోరక, 

కోరిక కోరకి పోలీక పోలిక పోలిక ఒకతె, ఒకత, ఒకతి. ఇటువం 

టివి భాషలో వందలకొలదిగా ఉన్నవి. ఎవరికి ఏది అలవాటయితే అది 

వాడుతారు. కవులు తమ కుచితమని తోచినట్లు వాసీనారు; (వాస్తున్నారు. 

వేంకటరాయశాస్తుులవారు. పితోప దేశములో. నెమలి (7) అనిన్ని, క. 
సా. లో. వదినె (ఫు, 170), వెడిపె (వు. కకక) అనిన్నివాసినారు. శ, 

ర. లో. నెమలి చేర్చ లేదు; “నమిలి” *నెమలి సాధువులని ఉన్నది; “వదిన? 
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చేదు ఈవదిని మాతే మేఊన్నది, అయిే, “పకన? తప్పా? ల, నా, లో, 

ఉన్నది. శ, ర, లో: ఈచసెపి లేదు. చెకిప. మాత మేయున్నది, అందుకు 

(ప్రమాణముగా కాశీ*1ంచము (ఆ. 2, ప, 72) క లోని ెకిపతో. జూలపో 

రామి సేయజనడు ” అని యుదానహ్యాతమయి ఇన్ని, ల, నో, లో, ఈ 

(పమాణమే చూపించి 6 చెకిప ” శస్దమున్నూ చానతోపాటు “ చెకిపె ? 

తాపాంతగమున్నూ చేర్చు! న్నారు, అయి, ౫ పే” వారు ము దించిన 

కాశీఖందములో గచెడిపి అని అన్నం; కాని శే. క, లో. ఉదావారించి 
నట్టు 6వ్రడెిప) అని కోదు, నా వష్టనున్న ఆాటావఫప్రు స్తకములో శీ చె 3పితోవను 

బోరామినీేయవలదు. ” అని ఇకారాంత రూపమున్నదిె. ఇట్టు * చెకిస్క 

చడిపి చెపెపె* అని మూదుళూపములు కంటికి కనబశకుచున్న వి. వాటిలా 

ఏదిసాభువు ? సాధుత్వాసాధుత్వము నియాసించుటకు పకూణ మేమిటి % శ, 

ర, లో. * సంపెణగు సంప6గె గ మాత్ర ముయొక్పుకా న్నాగు, (సఫౌవతీ 

(పద్యుమ్న ములో తురక “సి గలి “సంపంగి ’ అని ఉఊ గె, 

(చూ. 11, 78) వేంక 'ఎ౨ంాయశా స్వ్రలుగారు “కామారని3” అని 762.వ పుం 

లోను “ కొమారితే” అని 7568 పుబలోను క, సా, లో (నాసినారు, ఇవి 

వారి *వతకల్పములిలో కాగా ఉన్నవి, శ_ర_బో మొదటి దేకాని 

రెండవరూపములేదు. ల, నా. లో రెండున్ను ఉన్నవి. చాలా చోట్ల 

'వతకల్చ్పములలో శు (చూ. 68, ) తక్కిన గంగి ములలోను శాస్తు)లుగారు 

(ప్రయోగించిన “గాడిది శ_ర-మే (పమాణమయినే తప్పవుతుంది. ల, 

నొ (కమాణముగా అంగీకరి నే సాధువు. ఆకోశకారులు ఎందుకు చేర్చ 

నారు * లోకములో ఉన్నడె కనుకనే; చిన్న యనూరి నీతిచం దెక మొదటి 

కూర్చులలో “గాడిది చాలాచోట్ల ఉన్నది; గాని ఈ రూపము శ-ర_ 

లో , లేనందున చేటికూర్చులలో * గాడిద” అని పరిప్కూ_ర్హలు దిస్చివేసి 

నారు. ఇప్పటి నీతిచం(దెక చిన్న యసూరిరచిం చినట్లు లేదు. క-_సా-లో 

6 సంకిలి? (వు. 21) * సంకిళ్లు? (14-88 తరుచుగాను * సం శెలలు ” (62 
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అరుదుగాను ఆెంసుగగూపములు కనబ శు ఏన్ని. ముడిటి డి ఏకోశమందున్ను 

నాకు కనబశతేదు. * సంెలి ఈ సరంకలీయ” శ_ర_భోను ల-నా-లోను 

ఉన్నవి. లోకములో ఈ సంకిళ్లు ) 6 సం*ళ్లు? బహువపనమందు వ్ 

/సన్నారు. ఏ, వ. రూపము నేను విన లేదు, (నౌ నిలో “సం కల’ 

రూ హస 6 సంకిళ్లు ? బ. వ, అని ఉన్ననె. కనుక ఈ సంకిలీ * శబ్దము 

కస సంకిళ్లు ) అనే బు వం కూపమునుండి . * కాస్త్ఫులుగారు కున 

కనబకుతున్న ది, ఇస కృతక భెపు ) అనగా వా స్థవమయిన వర్థమాన 

వ్యావహారిక భావు “కాగు స *_సవనుయిన (పాళనకావ్య భాసా కాదు. 

నాగప్రూా కి కింప్పు శామయ్య గారి (గ్రాంకకాొం|సముసాణా ఇట్టిదే. నారి 

భారతసారమందు * సంకిలెలు* అని పన్నదె, ఇట్టి అపశబ్దములు బాడుటు 

నిజము-గా విహప మూగమవుకుంగ. వాడుకలో ఉన్నవి తౌకికములు. 

ఈ ఫో జ విప తా లౌికాః, ” 

లోకములో ఆన్న శేబ్దమును క్రోనముభో గాని వ్యాకరణములో గాని 

చేద్పుకోకపో శే కోశమున్ను న్యాకరమున్ను తీప్పులవుతవిగాని శబ్దము తప్పు 

కాదు, పరమ] పకూణముగా Ee నోస్ ఘుగాని, చ్యాకరణము 

గాని తెలుగు భాపుకు ఇప్పటికింకా ఒకట పుళ్లు లేదని అండరున్ను ఎరుగు 

దురు. ఉన్ననుట్టుకె కనా అవి పు పెద్దపండితులకే ఉపచరించచము బేదు, 

సామాన్యులు కోశములూ న్యాకరణములు ఎన్ని ఉన్నవో అన్నిన్ని దగ్గర 

పెట్టుకొని ఒక శబ్దము సాభఘువే కాదో అన్నిటిలోనున్ను "వెదికి అ 

తెలుసుకోని గురీవాస్తారా * దేశభాపుమాట్లాడినప్పుకు. గాని (వాస్ 

నప్పుడుగాని చేళస్థు సులు ఇంతే పయత్సము చేయవలసియుం యే లోకవ్యవ 

హారము re ఎంతో గొప్ప పాండిత్యము గలవారని (ప్రఖ్యాతి 

పొందిన వేంకటరాయశా(న్ర్ర గారికి “జలగ శబ్దము సాధువని "తెలియ లేదు 

సరిగదా మరిఒకరు ఆశబ్దము (ప్రయోగించునప్పుడు ఆలోచించకుండా అది 

ఆసాధువని నిందించుటకు సాహసించినారుగాని శ. ర, మైనా చూచి 
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నారుకాశరే! అది చూచిఉంశేే, తిక్కన పయోగమట్లున్నదని తెలునుకొని 
ఉఊందురుగదా | నిపష్యూరణముగా ఒకరిని నిందెంచినారన్న నించకు పా కులు 

కాకపోదురుగచా ! తమ అలంకార సం[గహమునందు శా స్తంలవారు షే. 

ఆరయ నదుల మిధ్యా, సూర తధాదార్యర దసళచొయునత్యు క్లిన్ ” అని 

68వ పుట భోఅత్యు_్తికి లక్షణము (వాసినారు. నర లే తు” 

ధాతువున్నది; గాని * చొటు? లేదు (వొరు అయినా లేదు. చిన్నయ 

నూరి బాలవ్యాకర? సూలేము వాని జొ_పీయం దుంచుకోవలసి ఉంచెను; 

లేకుం) (గంథమ్ము వానినప్పుడై నా చూచవలసి ఉండెను, ఇది వ్యాం 
హారిక భాషలోని శబ్దము కాదు, (గాం తిక mgt చొచ్చు ) ధాడువుకు 

ముత్తుపరం బగునపుడు మాఠరము “చొరు అగును ఉం. చొకయు, 

చొతుము. పోనీ! | గంగములలో (్రాచీన కవులు నలాగన (వానినారో 

తెలుసుకొ న్నారా ? -నేనెరిగింత మట్టుకు ఏగంగములో నూ “నాలుక” 

అని కానీ “చొరుకా అని కానీ (పా-చీనకవి స యోగము ఒక శెనా కనబన 

లేదు, రాజమం చవరము గవర్న మెంటుక కౌశాలలోే  ఆంగాపండితు 

లుగాజన్న, (బై శ్రీః మల్లాది సూర్య నారాయణశాన్ర్రై గారు ర6స్టర లై 

చొెచ్చుము” అని తౌము నిరుడురచించిన భాసనాటక కథలలో (199 పటు 

(పయోగించి నారు, ఆం| ఛపండికులయిననారు బాలవ్యాకరణము చదివిన 

వారని అనుకోవలెనుగడా* చదివినఫలమేది * వ్యాకరణములోే అనుశానిం చిన 

మట్టుకై నా సాధువై న గాంథిక భాహ పెద్ద పేరుగలపం డితులేకే అలవజో లేదు. 

భారతము తిరిగీ తెనుగున రచిస్తూఉన్న (బ శ్రీ. శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి 

శ్యాస్ర్రీగారు-కవిరాజబిరుదాంకి తులు, ఆదిపర్వములో “చారి? అని (ఆ. ర్ 

ప, క్ర చొరినన్ అని (ఆ. 10. ప. 251) “చాతతిని అని (ఆ, 7. 

ప. 78) అచేకపద్యములలో (పయోగించినాశే! ఇవి కోశమునకున్ను 

వ్యాకరణ మునకున్ను (పాచీనకవి ప్రయోగ ములకున్ను విరుద్ధముగా, నా శీ 

కాక, అనేక పండితులకుకాడ కనబడుతున్న వి, ఏశబ్రమయినా ఇప్పటి 
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న్ కఖ్యవహార మును గానీ పూూర్య కవుల వ్యవహార మునక గానీ అనుసరిం చినట్ట 

యిగే సాభుపై నవ ర్రమాన వాష్ట్రవహారిక భాప అనికాని సాభువైన (పాచీన 

కావ్య ఫెవ. అని కాని అంగీకరించు ఎకు యోగ్య మవుకుందె. (వాచీనకావ్య 

భావ వ్యావహారిక భాహకం మె వేరుగా ఉన్నంతమట్టుకు దానిల షణము 

(పాచీనకాల్యములు లెస్సగా చదెవి నేర్చుకొని అభ్యసించి అలవాటుచేనీ. 

కొన్న వారిశికాని ఇకరులు వాటిలో వ్యత్యాసము నిస్పం దేహముగా 

బో గప సరు. మనము చదువుతూఉన్న (పాచీనాం ధకావ్య ములలోనిపాఠమూ 

లన్నీ నిర్దుపష్త ములుకావు, మనము చదువుకొన్న వ్యాకరణములు సంవూర్ష్మ 

ములుకావు, నిర్షష్టములున్ను కావు. మన కున్న కోశములున్ను అట్టివే- 

చక్కగా రచించినశ్వాాక రణము, కోశము ఉన్నా వాటిసాయమునీ 

(పాచీన భాహలో మనము రచింపబూనుకొనుం అతిపావాసము. నాఅఖి 

(పాయము స స్థృసర్చుటుకు ఒకఅంశీము నివర్శనముగా చూపిస్తాను. చను 

ఉంచు అరుసదెంచు, అగుదేెంచు వపోవుచెంచు మొదలయిన (శ్రియలు 

అనేకము (పా-చీనభాపులో ఉన్నవి. వీటిలో *తెంచుి అనుబంధముగా 

ఉన్నది. వీటికి ముక్తుసరమెనప్పుడు “తే” 6 తేరు? లసనని (బాల, (క్రి, 

౧౧౩) వళ్ళాకరణమం దున్నదె, చ్ *చ్చు, పుచ్చు, తోంచు, మొలచు. 

వగచుమొవలయిన చు కారాంత (క్రియలకు 6 తెంచు” అనుబంధథముగా 

ఇేర్చినప్పుడు ఆ చువర్ష్మ ము లోపించుననివూడా వ్యాశరణమందున్నదె 

(బాల, (క్రియ. ౧౧౨). ఈ లకుణము స్పష్టముగా ఉన్నా శ_ర_లోే 

6 వగదెంచు” దే, (పే. వగ బెగ6 జేయు, పరివ్ము._రించు అని అర్థము 

చెప్పి వగచి” దే, అ. (కి. (వగ. తెస్స పరిహ్మృతమన అని కృతక 

శబ్దయు కల్పించి చేర్చినారు. ఇది వాస్తవముగా వగచు - తెంచు ==వగ 

తెంచు. శ-ర_-లో ఇచ్చిన (ప మయోగమందున్ను, ఇతర (పయోగములం 

దున్ను శ_ర_లో చెప్పిన అర్థము పట్టదు. వ్యాకరణము రచించిన చిన్నయ 

నూరిగారు నీతిచం దికలో “ పుచ్చు” వాడవలసిన చోట “షు తెంచు” 
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6ఫ్ర్టైంచు* వాడవలసినచోట “పుచ్చు” (పమయోగించి నారు. మన వేంకట 

రాయశా సృగిలవారు శృంగారనై వధ వ్యాఖ్యానమందు (చూ, V 10) 

ఈ వాగ్యామ. . .ఒకమానవేం[దు సమక్నమునకు నిందు బించాస్యం దోతెంచి 

య్యిస్టైలనియె” అని మయూలమందు పాశమిచ్చి టీకలో * తోతెంచి = తోడి 
తెచ్చి ” అని అం చెప్పినారు, నావద్దనున్న రండు తాటాకు పు స్పక 

ములలోనున్ను నూలమందు ఈ తెచ్చి శ ఉన్నదెగాని “తెంచి” చేదు. ఈ 

అరివాందు 6 నోతెంచు) అనే రూప ముండదు, అసంభవము, తోయ -_ 

"తెంచు==తోంతెంచు (కానవచ్చు; అభిముఖమై కనను. శ. ర-లో 

“ తోంతెంచు? 6 తోతెచ్చు” వేరువేరు శబ్దములుగాశే యున్నవి. నై వధ 
వుందే 111, 91 వ పచ్యుములో “దినయావనంబు దోతెంచె” అని 

యున్నది. అక్కడ “తోతెంచెను==కనబడినది ” అని శాస్త్రులవారు 
అర్థము ఖాసినాగు. బిందువు మ్యాత్రేము తీసివేసినారు. ఆగంభమందే 

111. 11 లో ఏగుడంచుచనో =పోనుసమయమున అని తెంచు స్వార్థమం 

దున్నట్లు అర్ధముచెప్పినారు. కాని అక్కడ కథా'సందర్శమునుబక్టీ “వచ్చు 

అని త పాసగి ఉంటుంది. “పోవు” అని చెప్పుట తప్పు, ఇంద్రుడు 

నారదుని అగుగుతు న్మాడు_యుట్ట్ణములో చచ్చిన రాణులు మాయింటికి 

(అనగా స్వర్షమునక్ఫు అతిథులుగా రాశేమో* అని. ఇట్టి సందర్భమందు 

“ వ్ర+లేమిో * అని అనగాణడదుగాదా ? 

ఇట్లు ఈష పాచీనాం( శబ్దములు సరిగా "తెలుసుకో లేక అకటావికట 

ముగా అని (పయోగించడమేగాక వాటిరాపములు మార్చి పాడుచేయ 

డముకప3ాడా జరుగుతున్నందుకు ఇప్పటివారి (గంథములనుండి కొన్ని 

దృష్టాంతము లుదాహరిస్తాను. శ్రీ పొదకృస్ణ్యమూ _ర్రికా స్తు అవారి శ్రీకృష్ణ 

భారతమందు *ీ రముగి నను బాహుబలాథ్యుని( దాశకు చెంచణ్నన్ ” (సభా 

వేష, 807) వావిలికొలను సుబ్బారావుగారి ఆం|భవాల్ఫీకి రామాయణము 

నందు “ అంగదు6 డంతటియనదదు రి త్తయే లేరుటకు ” (సుంద 1890). 
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కూచినరసింహూంగారి గారాంగచరిక్రమందు ఉర్త్యుమ్లుని. . .ఏతెంచుమని వేడ 

రామి (ఛా. 11. ఆ. పే 14. నందిరాజు చలపతిరావుగారి సావిషతి 

(£౯7) లే “కళారాణము కల్యాణమని నారణబుం చజీనేళినుి (పు. 15) నడిం 

పల్లి 'వేంకటవానుమంతగావుగారి సావాసికలో కరాగవల్స ర లీలావతిగ్భహ 

మున శ్రేతెంచగ సే (ఫుబ. 66) నేతి వేంకుఎసుబ్న్బయ శౌా్యంగారి ధర్మజు 

రాజసూయముళో నెండునోట్లు కఅయుసదేరునిజకుమూరునకి (వ్రు. 42 

మసమువటిసార్న, 40 కెండోది కతువుపకమించునాంటికి “మూ నాటికి మరల 

నరుగుదేరునాశి (89. గిట. నాగపూడి కుష్పసామయ్య గావ భారతసార 

మందు తెచ్చుధాగువిస్లే (పయుక్షమైనది. “కల్లుచేరునెపంబున సైగం ధీ 

నాయింటికి. బంపుము (వు. 14) దుగ్దిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు 

కాంటగెస్ సప్తాహమునందు “ఆంధ దేశమున కరుదెంచనున్న ధర్షస్థ్రలగు 

నాయకశిఖామణులకు అన్నము బెట్టి బిల్లు చేతి కీయవలసిన డే నా? (ఆంధ 

ప తిక ది 6-12.29), ఆం(ధప[తికలో ఇవి లేఖకుల జాబులలో-నేకాక, 

సంపావకేయన్యా సములందు సయితము, తరుముగా ఇట్టి వయోగములు కన 

బకుతూ ఉన్నవి, (చూ. తే 20-31-22 సందికభ్యో 6అరుగుదెంచక 

మానదు అని రెండుచోట్ల (శే. 4-1-28 దలో) ఏతెంచగ. అని, 

(చే 291-24 ది భో) “స్వరాజ్యనిద్ధి నాటంకపరుచుట శేరికిని వీలులేని 

పర మలు త్వరలో నరుదెంచకమానవు” అని. (పజాస్వామికపరిపాల నాభి 

లాహగల ప(తికాధిపకులు (గ్రాంధికాం మురాని (వజలకోసము (పకటిస్తూ 

ఉన్న తమసతికలో (ప్రజలకు సుపరిచితమయిన భావకుమారుగా కృతక 

కా వాడశముచూా స్తే (గాంథికాం (భధ భౌపావ్యా మోహముయొక్క్ల (పొబ 

ల్యమూ, [పఫావము అ(పతిహతీముగా ఉన్నట్లు కనబడుతున్నది, (వరూఢ 

మూలమయిన దురభ్యాసము, దురాచారము పండిశులయినా విడిచి"పెట్ట 

లేరుగదా! “రాకమానదు? అనుటకు మారుగా “*అరుగుబెంచకమానదు * అను 

నది దుర ఫఖ్యాసముకాక మరేమిటి * పామరులను మో'సపుచ్చడముకాదా? 
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(2) “పెంకుశుఇల్లు తప్పన్నారు. విసంధి వివేకము రచించిన 

శాస్త్రులవారు క, సా. లోని పడకయిల్లు (401.449) వెచటికూర్చ్పులో నే 
ది య 

“పడుకటిల్లుగా (వాయవలసిజా౦ డెను, క, సా, లోని *మూకుకడునదుము 

ఏ 478%, తప 2 శీినడి ణా నవదం? శ, ద, బోకు లలో (478) తప్పుకాదా వూూాక్రుటి నడిమి రక్కా ఆ దె శర 

టో. “లోని! రెంజవతర ము “రభపఫీకముమోంచె చట్టపుఅంచు అని విసంధిగా 

ఉన్నది, 6 సెం టఎపొడుఅవతలి కొంశవి కుఅవతలి పు! ఆం[ఫపతికలో 

ధాన |! . స. తి తవ ము న్ క నబక్జవి వి. స. నింగా ఇట్స్ పెమోగము లున్న జే 

కృతకభావలో విసంధివివేక మేకాను, ఏవినేకమయినా కృరక మే. 
Pa A అ గ్ ్  అడి ఒక్క_లాగున ఉండదు, “ఎల్ల చి” (ఇవ. 1.65) 6 ఎల్ల'యవి” (ఆను, 

Iv 166) అని వక్కనవాడినాడు, ఆఅర్షమందు నేడు లోకులు * పతీదె 
థి (ఎ 

అంటున్నారు, ఆం ధప।తికలోని జాబులలో కనబ ముతున్నది. మనశాస్తుల 

వారు ఈరఠరూాపము గ్యామ్యమని “కాబోలు “పతిది అని (అలం, ఫు, 2) 

పడ్యమం'దే పమోగించినారు. ఎవడో జ పయంగు చేరదు క పతి యది 
(౮ టం క 

అని ఈమథ్య నే (నాసినారు || 

(8) “శనగలు? తప్పట! (గా. ని, లో ఉన్నవే. బలుపునాడి గలా 

వి. స. లో కూడా ఉన్న చే (వు. లికర్స్. “శనిగలు” అన్న ందులకు నాగససమా 

వ వొకని,; గ | | అ వా గ a సాను న క్ర నితలీమివై చితిని అని శాస్త్రుల వారు తమ్మ గామ్య 

'ద్వేహము నెల్లూరిసభలో వెల్ల డిచేసుకొ న్నారు. ఈ-*సననే స్విఫట్ అనే 

ఇంగ్లీ ముపండితుడు “మాబ్? అనే ఇంగ్లీ ముమాట సాడినవారిని క్రొట్టబోయే 

వాడట, అతడు ఉడుక్కో_కుంణాచేయుఏకు అడిసన్ తనప, త్రికలో 

ఆశబము గామ్యమని పకటించినాడోట! గాని లోకమందంతటా అశబము 
ak (౨ ది 

వ్యాపించి ఆకాలమం దే సాధుత్వముపొందినది, కొండ వెంకటప్పయ్య 

పంతులు గారున్నూ వురాణపంవష మల యశాస్తు)లు గారున్ను తమయింటి 
య కాజ) 

చేగ్గ ఆకారాంతములుకావని వాడించినా వారిబంధువులున్ను బోకు 
య 

లున్ను ఆకారాంతముగానే వాడుతున్నారు. “*శినిగపప్పు' అని వై, వాను 
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మంతరావుగారు రచించిన సోను శే ఖరవి జయమునందున్న ది (వు. 98). 

ఈ గం నమునిం7ా ఎన్నో అపశస్టాలున్నవి; అయినా, కస్ట్రమంది రామ 

లింగా రెడ్డిగారున్ను, రా. సా, గుముునూరి వేంకటరంగారావుపంతులు" 

గారున్ను దానిని మెచ్చినారు; ఇదికా లేజి విద్యార్థులకు ఈసంవత్పరము 

పశనీయ( గంథము! పినాకిని పత్రికలో ఒకవికేఖురి “చెనిగపంట్య్కు “చెనిగ 

బుడ్డలు వాడినాడు, ఇదిసం. చణకశబ్రమునక్రు అన్నిటికం శే దర గా- 

ఉన్నది. వాడుక ఫావలో వై వినస్యముండుట వెయాకరణులకు వింతగా" 

ఉంనదు. దేశాంతరమందున్న వివిధశబ్దహాపములు పాణినిఅనుశాసనమందు 

ఉన్నవి. వర్ష ము తెలుగులో లేదని శాస్తు)లవారి బిదాంతముగాబోలు?! 

6సని వారము” “శరణుి లతత్పమములా? తద్భవములా? శలవు, శిస్తు డిశంబరు. 

"తెలుగులో చేరినవి. *శాలువు తప్పని *నేలువు కొందరు వాడుకున్నారు. 

“ఇట్టి? ని 6 శేష్టిని చేసినారు, “చట్టి కూడానిలిచిణన్నది, “శింగకవి” 

“కితయ్యి” అని సంక కాలు చేస్తున్నారు; మొదటిమాకు (పాచీనశాసనాలలోే 

ఉన్నది, “పడిశముిన్ను రానికి మందులున్ను పతికలలో కంఓటబకుతూ నే 

ఉన్నవి. మనశా స్త్రులవాశే ఉహ. లో (పు. 38) శబాస్” అని వాడినారు; 

అదేమో! హకారముభాగా తెలుగులోఉఆంశహాశవని వీరిఅభి పొయము, 

క, సా, లోన్కు (పతా, లోను, అనేకచోట్ల “మనిసి” అని శాస్ట్రులవారు. 

(పయోగించినారు. క, సా, లో “మనిసిశవము (227) “మనిసినిి (18) 

“మనిసిపు బ్ర” (205). (పతా, లే ర జువాక్య్యమందు “మోకు మనిసికి ఒక 

సర్క్మా_రిచ్చెదము” (పు. కక్క 8-వకూర్చుు. *అంచెమనిసి (72). ఈనాట. 

కములో సే చాకలి పేరిగాడిభాహలో “పెతిమనిసికీ అని ఉన్నది, “మనిషి” 
అని లౌకికభాహలో శిస్ట్రవ్యవహారమందున్న ది, దీనిలోని “హికారము 

ఆనాం|ధమనికాబోలు ఆవర్థముగల తెనుగుశేబ్దము (గామ్యమంటారు! భాషా 

దేవికి (గామ్యవిహయము తగలకుండా హకొరము సకారముగామార్చి 

6మనిషి*ని “మనిసి” నిచేసి (గాంథికభాపులో వాడుటకు తగినశబ్దము పుట్టించి. 

నారు. అయితే లోకములో చాకలి పేరిగాడివంటి పామర జనవ్యవహార' 



రీం వ్యాసావళి 

చందు సిదశబముగా ఉన్న ౦దుకు “పేరిగాకిమాెటు  (సమాణము. సర్వ 
ధ్ది a CU 

'స్పరం(గులయిన పండితులు అభ దత భు తనా లగన, లోకములో 

పాస్టవము-గా (గామ్యమయినదె సానువుగాన్తు వాస్టవముగా. శిష్ట జనవ్యవ 

హారమందు సాధువుగా ఉన్నది (గామ్యముగాను చేసినారు. (పాచీనకావ్య 

ములో నన్నయ, తిక్కన, బడిన నాళగుడ్కు మొదలుగాగల కవిపుంగ (శ్రీ 
వులు “మానసి? అని (వానినట్టు తాటాకుప్ప్రు సకములాగో కనబశుగొన్న ది, 

అచ్చు పు_స్హ్తక్ములలో “మానిసి అని ఉన్నది. అరణ్యపర్వములో ఒకచోట 

(ఆ. ర, ప 832) రక్త అక్క ట మృదు-గా తులు గడుంచక్కా_ని మనసులు-, 

అని నాకుకనబడినది, “మనసులు” అంయే “మనస్సు” కలవారు అని 

అర్థము. అననా? కాకపోతే *నూనసికి “మనసి” భూపాంతరనుని చెప్పవలసి 

ఉంటుంది. క. సా. లో “షికారు (గామ్యుమని దానికి మారుగా *నకారి 

అనేశా స్త్ఫులుగారు (వాసనారు (దూ, 10, 25), అయిే వెచ్చ్చెంగస 

(శ. ఈ) క మారుగా “మోర్సింని అన్నారు. (చూ, (పతా. 72. ఇళ్లే 
“మరుచటి” అని క. సొ. (పు. 692)5ేన్కు “మరుసటి అని శ. ర, లోను 

ఉన్నది. “కొంచముిఅని క, సా.,(3ు, 51, 109) లో. వీజనము() విశ(-సె 

నకజ్ఞ అయి లోకములోఊన్నా, 6విసనకజ్ఞుఅని (గాంశఖికముగా (నాస్తారు 

పండి'సలు (చూ, శీ, ర. అయిళ, “విసరుకణ్టి అని ఇప్పును కొందరు 

(గాంథికరణము చేస్తున్నారు. ఇది ఇకను విసరుగ్య అవుకుం దేమో. 

ఉచ్చారణను అనుసరించి ఊయెల, ఉయ్యేల, ఉయ్యల, ఉియల్క ఉయ్యాల, 

పయ్యెద పయ్యద, బోయెతు బోయత, ఆయెల్కే ఆయలే, అనే ళూప 

cs 

6 క్ జ ఖా (4) ఊసరవిల్లీ ) లోకములో ఉన్నది. వ్యుత్చత్తిని పట్టిచూ స్తే 

ఊసరవల్లి (సం. పల్లీ బల్లి, సానువు కాబోలును. కన్నడములో “ఊసర 

వళ్ళి” “ఊసరుళి.? కొందరు తెలుగువారు “ఊసపిల్లీ అంటారని (బౌ ని. 

లో ఊన్న ది, ష్ పల్లీ నోకిమారుగా “పిలి అనుటకు “చెరుకుపిలి* వారని, 
౧౧౫ య 



మిథ్యాపవాదము రోం 

వచెఎకుపలి ( చెరకుం బలీ) కినూరుగా వాడుట దృష్టాంతము. ఇది మళె మలి 
య ౧౧ లు ౧౧ ౧౧ 

మొవలయిన  వాటివలెనసే అయినది, క. సా, లో శాస్త్రులవారు పల్లి 

పల్లి ని పల్లి కి, అని వాని ఎందుకో దెద్దుకొ న్నారు % “పల్లీ? సాధువు కాడా? 

ఆదంబ వేంకటరాయసాంఖ్య్యా యనశర్మగారు 6రహస్యచర్చణి మందు కరి 

వింవగింజలు ” (ఫు 112 అని వాడినారు (శ, ర. సరివెంచ). ఏమిచేయను? 

(ధ్ర గెలుచు, గెలుపు, గెలిచెను గెబవగలన్యా అని అచ్చు వ్యత్య_స్ప 

ముగా వానుు దోవుమని ఆ్నేపించినారు. కాని తెలుగులో ఒక శబ్దము 

G&G కారమ'్య్యమమో అకారమ'్యమ మో ఇకారమధ్యమమో నియాపించుటఎంత 

కష మో ఆభగోచించినారుకారు. యతిసానమందు కనబడిలేచసేకాని అచ్చు 
వ్ 

ఏఇఏసమినో చిచెప క్త ° వ a ఇదమిర్భేనుని న అ శేక్ళము కాదు అట్ట్రస్థానమందే వివిధముశా 

కావ్యములలో కనబ వెనప్పుడు రూపాంతర ములు కోశములలో నిక్రిన్ని వ్యాక 

రణములలోనికిన్ని, అప్పుడప్పు ను లాకు ణికులు చర్చుకొ న్నారు. ఇంకా చేర్చు 

కోవలసినవి కొన్ని కనబశుతున్నవి, * ఒకొ్క్క_క్క కాలమందు ఒక్కొ. 
జ్ ల అర అయ క్క విధముగా శబ్దరూపము లున్నవి. నన్నయ మొదలయిన (పా-చీన కవులు 

“నశచు (నకక్క నష మిక్క్కు్టటము (ధా. మికిర్క_, మిక్కిలి, బోరన్క 

దెగ్గన నాలుక, కానక ససలి. ౫ పగుల్సి” + అని వాడినట్టు యతిసాన 

మందువడృకు రృుగ్యలు నిడి గు, వర్ణ ములు కనబశుతున్న వి, ఊఉ ర్త 

రాం|ఛకవులు “నకుచ్కు మిక్క_టముు బోరున దిగ్గున కానుక్క సడలి, 
అలి ర్న 0 భో 4 అస, పిల్చి" అని వాడినట్టు అట్టి ని ర్శన మే ఉన్నది. తమ పూర్వుల వాడుకను 

అనుసరించకుండా గానికి భన ముగాడాన్నా తమ కాలప్ర వాడుకనుపశ్లే 

వారు (వాసినార నక తప్పదు. శ-ర-లో అనేక శబ్దముల రూపము నిర్ల 

4  మెలుత (ఆనుశా. 111 22D) “లు” యతి, శ-ర-లో మెలంత 
ఉన్నది గాని "మెలవంత లేదు. 

* సడిల్బక (కాళ. 1V.12__(డియత్రి 

4 పగుల్చీ (హరీవం, ఫూ. 1Y, 148, “సి యతి) 
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(యింద లేక సీతారామాకొర్యుబుగారు చాలా. చిక్కు_లు పడ్డారు. వారికి 

తెలిసినంతవరకు చెప్పి దొరికిన (పమాణములను చూపించినారు. తక్కినవి 

విచార్యములన్నారు. ఎవరై నా మరశేమిచేయగలలు? “తొరయగి గురించె “(గం 

థములయందు అంతట ఇది అకారమశథ్యముగానే కనబడుచున్నది, అయినను 

ఒక మహాకవిమా[ తము ఉకారమవధ్య ముగా (ర మోగించి యున్నాడు అని 

“యెననారు. నాకు తాటాకు ప్ర స్టకులలో *తొరుంసి అని ఉకార 

మశ్యముగా-ే కనబడ్డది, ఈ విచారణలోే ఎట్టి చిక్కు_గలవేో తెలియజేయు 

టకు ఒకశబ్దము త చూపండి! కఎగచుి “ఎగుచు అని కెంకు 

ee స్ర_రగ_జాోే డ్రా ఉన్నవి. "రెం కంటికి (పమాణ కము గని నిర్వచనో ల్స్ 

రామాయణము ఆ. గీ. గర వ పద్య మే ఆ దాహృత మయినది. దానిలో 

కొక్టుకొ సను ఒక్క చోటనుమ్మాతే మే ఈ శేబ్దము ఉన్నది. అది “ఎగచుి 

శబ్దము కింద “ఎగవకా అనిన్ని *ఎనసచు” శేబ్దము కింద “ఎసవకా అనిన్ని 

పారభేదములతో ఈ (పమోగమే (పమాణముగా కనబనుకున్నది. ఆ 

ఒక్క_పద్యములోఉస్న ఆ ఒక్క._శేబ్దమే రంశువిథములా en 

రూపాంతగములు సాధించడము యు క్షమా తాటాకు ప్ర _స్పకములలో “ఎగ 

వక” మా మాత్ర మే నాకుకనబడినది. కనుక నాబుద్ధికి 6 ఎగచు” అకోరమ్యమని 

తోస్తున్నది. ఎగచి యెగది యందు నప. శబ అని నలచరీ త్రము 

నందు నన్నయ [వాసిన పద్యములలో 6) యుల లను లేకున్నా 

చానివిపట్టి అకారమన్య్యమని ఊహించి శ_ర_-లో ఉచాహరించినారు. 

(పస్తుతవిమర్శకు విషయమైన * గెలుచు” ధాతువు ఉకారమధ్య 

మని శ. ర. లో ఉన్నది; గాని * గాలివు? ఎందుండివచ్చినది! (శ్ర, ర. 

లో. ఉన్న * గెలివి రూపము తప్పుగాబోలు. ఇది *జులీవ్వు తెలివుి వంటిది, 

శ.ర.లో (పయోగములు దాహారించ లేదు, శల్య. III. 100-s. * ఈ 7లి 

'వేలార్చెద *-లో, 7లివు + ఏల _-ఆశక్చెడ అనికేబ్దములరూపములు కన్నడ 

ములో “గల్ ' ధాతువు 5 గలల్, గలవు కృదంతములు 5 లితు కాస 
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కము ఏ గలువిశ్రే ోలువు అసేమాపములుపహాడా ఉన్నవి. అశు అరవ 

ములో * కలీ” ధాకువు. * *లిప్” కృడంతము. ధాగువు లేవి కొన్ని 

శబ్దముల ససూపములు ఆధారముగా చేసుకొని లాకుణికులు కల్పించిన 

(వకృగులుకాని సహజ మెన “ద నులుకాపు, భా పౌశాస్రృ సంపదా 

యము వోస్వృన “ధి ధఛాగువు అచసేకకారణములచేత అ-సేకవిళములుగా 

శబ్టములకహాపములు మాయురలి. ఈవిచారణ ఇక్క_డని_స్టకించి చేయుటకు 

బఅనువు అము, ఇట్లి ౦ యాసములు కా స్తు్భలవాకి (గం నములలోను వారు 

సుచ్చుకొన్న నాకీ ౦" ములభోను గూపించునారివలెనే బాలురపొా త్తేము 

లను గచించినవారున్ను ర్రైాnనారనిమాత్రేము "సమాధానము చెస్పవ గను, 

ఇవి *ోళకముంగో ఉం వ్యావహారిక భెప.-గోనివి అవుతవి. (పా-చీన్మగంభ 

ములళో ఉం, |; పానీ*'౦| సఫెౌవలోనివి అవుతవి, ఎందున్నూ లేకుం కే 

అసశబ్దములు అవుతని. శాస్త్రులనారి [ప్రయోగ ములు కొ న్నివర్శీకరణము 

చేసి చూపిస్తాను. [వతకల్పములోని “తీసుకొని?” (108); క, సా. లోని 

6 తగలంబెట్టని (21, ఈనాుకిన) (రిక పవక” (40D) “ఒడిలి” 

(282 [క రం వవలు” ధాతువు), ముసురుకొని (149) మతచి (282 

కదపక (195) (కదలు-ధాణశువుకు (పేర ణార్థకము) “ద్భుర” (కక్క 5) 

జాపశు* (శ్రీ అపపడుబ (8 అనపడెను (1కి అసనపశుము (80) అగుపడి 

(81) అనుపడుచున్న ది (85) అసపడంగా (49) అగుపశక (56) అనపడ 

"లేదు (56),-[ఇట్రివి 15 వొట్ల ఉన్నవి]-ఈ మొదలయినవి (పా-దీనకావ్య 

భాషలో లేవు 5 అందులో అసాగుువులు వ_ర్హమానవ్యావహారిక భాహలో 

ఉన్నని; అందులో సాభువులు క. సా. లోని మజవక (474) తణీమి 
(426)-(గురు రేఫముగానీ లఘు కేభగానీ)ీ ఈ మొదలయినవి (పా-చినకావ్య 

భావలోను వర్తమాన వ్యావహారిక భాపులోను ఉన్నవి; రెంటికిన్ని 

సామాన్యము. క. సా, లోని “వెదకు” (86) జెదరించె (11క్సి-ఈలాటివి; 
శేవలము | పానవీనకావ్య భావో నివి. (వతకల్పములోని అడగ (81) (అడి) 

* ప్రతా. లో చాకలివాళ్ళ భావనలో 6 'జొపడు? ఉన్నది, 
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క, సా, లోని కదులని (497) వెదుక (రిక్ 210, 827), రకమువసాగెను (281 

(తడవు. ప రూపము], తరముకొని (£56ళ-పవనొకం శుసరు (74 

ఈలాటివి ఎందునూపొందని అపశబ్దములు $ కృతకఖాపలో నివి, (పాచీన 

కావ్య ఫౌహ. అనగా ఆభ్య సిం షై వగ్తమాన ప్య్గావహారిక భాపహ. (గాన్యు 

మని త్యేఎం౦ప నుష్ట్రోశించి లౌకిక భాణలోేని శేబ్దముయొక్క_ రూపము యశ్గేస్ట 
ఆల ర్న ముగా మార్చి చిత మైన శాంధికీకకణవిధాన "మేర్చవచుకొని కొందరు పండె 

తులు (గాం ఫక భా హాభఖివృద్ధి చేస్తున్నారు. భమ న షక వన 

అనిజాన్నవి “నుక అవి గామ్యాముల ఎ. ఆఅకారము తీసి ఊఉ కారము పైగానే 

(గామ్యుత్యముతో ల) (గాంనకమయిపోతుం వట ! వెొరుకదు (గుగురేఫముం శు 

మగీమంబిపని దొలుకచ్చు వెనుకవలెను_ అనికొండరు పం శేతంమన్యులు 
జం గ నచ ఎందుక 2 శాసు వాశమెచ a 

Sty అెక్ట్రే { శాం ౪౩9 ౩ శాస్త్రుల త్తు బుచ్చుకొన్న wo) 

ములలో హాడా శేషేభాపవ్వులు ఏబాననమారిఢన్న కో మళ ఇహ తక 

ఎవరురిష[ప యోగములు చేసనాగో తెలుస్తుంవె. శివాశీఎర్మిత్రలో నెనుక (78) 

ఎవకి (78) చెవకకచు, దొరక్క దొణుకర (6), ఏ. స, లో కరువు (118) 

కరిగి (1562 దొరికిన (ఏత) దొరకలేదు (379) 588 (617) దొరకక 

(619) అనపకు (558) పెయూన్కు పెకగవు (657) నరికిన (657) నరకరు 

(657) ఆం. సా. పతికలోఅనుపశును. (1, 67, 11, 195) ఒరిస (1. 64) 

ఇెదుకగా (1. 67) తరవాయి (గ. కళ) దొంకిన (11. 26) ఆం. చ, లో 

అగుపిం చదు (1. 96) దగ్గి గవి (1. 96) క. సా, మొదటెకూర్వులో 6 జద్దికి 9 

అనేక వేల వాక్యములలో (ప్రయోగం దిళెంచవహర్వులో “ఒద్దకు? అని అన్ని 

చోట్లను దెద్దుకొ న్నారు, ఇది అసాధువుకాదు. ఉత్త రాం(ధకావ్య ములలో 

గా మెల తరచుగా కనబశుకున్న ది, తిక్కన్నకాడా వాడడాన డు. (చూ. విరా, 

1. 280 ఉద్యోగ IV. 105) 

4 నీవ చాలాబాగా పాడుతావళశ్షే ! ” * పకోడీలు కరకరలాడుచు 

చాగానేయున్నవి, ” క నీకుదానిరుచి బాగానే తెలుసును” మరియొక బాల 
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శిక్షల ౪ జంధుత్వోము "తెలియ జే నేవూ*ఎలు వాగాబోధపడ్డతర్వాత ” అని 

మాటిమాటికి క చాగా” (ప మూనము. ఎఫ్, వీ, పరీ కకరపశనీయమెన 

యొక నాటకం ప్రయదోయికపువు నాపకముళో అనవమో కిగా ఈ “గాగా” 
6౬ pee.) 

(ప మోగము అయిదాబు మాబులు కానింపబ కెనడి, అం దేఇట్లుం క గా అట్టి 

వానింజదివి పంజిచులయిన చారిపౌ తముల”గోే నిట్టుంకుట యాశ్చర్య లూ * 
జా ఉం 

అయినను * చాగాయున్నది ' అని అందున్న కళాత్వమునుదెద్ద యిందు 

“ బాగాసేి అని (ద్రుకముంచు ౧ మేలుగ దా. 

ఇదె అతిసులభ మెన శబ్దము, “ఉలబారగా” చేళజ వావి అని 
(oe 

సత సుకృతి డానికి క బాగా” అని గాన్యు ము. ఇశే పె పై. నారి ( ( ౧) ద”ద 
(గం? ములలో కం నక గేబ్టము వొచ్చినది, ఈ టఫభానా క ఏ ఉప్పు ని 

అనుఫా నిని ఇంకనుెనీను ఆపనికి వాజ్మయ మునం గన లేదు, 

విమర్శము: ౪ వాలా) 6 చాశాి తప్పుల ! 6 చాలా శ, ర, 

లలో లదు: వ ఇన్ని. అ. నా. లో ఉన్నది; నెగయాపకోేశమయులోను ఎళ్య 

శాక ఉన్న, “నాలా * అనగా చాలునంత, చాలునట్లు 

అని ముద ఎఅర్భముం డేను, కాని * అధికముగా” అసేఅరము తెలియ 

జేయుటకు * చాలా” అససేదె అవ్య్గయముగా వాకుకలోనికివచ్చి మున్నూరు 

సంవత్సర ములయి ఉంటుంది. ఇస్టే 6 షపూడా”) (కవు తేరా? నోరారా 

“తీ?” “ఇంకా” ఈ అంతా” ఈ తిరిగీ __మువలయినవి భావో సరీణ 

మీించినవి, దీర ముచేత అర్థవి శేహ. "మేర్చడుతుందె. ఛనము హహ బెట్టు " 

భనము3 కూడా సెట్టు ఈ 'రొంటికిని ఒక్క శు అర కాలా, 6 చాలా 

తు వద్ (ఆం. ప తిక పుటం 8. 10-1-29), హాడ త. వవలయాను (ఆం. 

ప, ఫు. 1; 10-1-29) _ఇవి తప్పులు. దిర్భ ముమాని (హ స్వమునాడ్తిలే 

శష్టార్థ ముమారి వ్యవహారహోని సంభవిస్తుంది, * వ్యవహార సౌకర్యముకోసమే 

భొవోఉన్న ది. వ్యవహార మునకు హానికలిగించే భావ ఒక్క_నిరర్ధక మేకాదు. 

అనక ముషాడా అవుకుందె. మరి చర్చించకుండా ప్రసిద్ధకవుల (పమోగ 
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ములు ఈ దాసారీస్తాను, అనిరున్గచరి(తేయు (ii రిస ఇందువములీవనఖయ ము 

(ili. 40) కుచేల పాఖ్య్యాన ము (111. 75, కచికర్ణ రసాయనము (IV, 

1641, గంగాగానీ సంశాదము (ఫు. 17) దశావతార చరిత్రము (వు, క); 
(పబంగరాజ వేంకటేశ్వర విజయవిలాసము (పు. 270), (వభులింగలీల (పు, 

21, బసవపుర"*ణము (పు, 109, రామస్టవరాజము (వ. లగు వాసిప్ప 

రామాయణము (కొ స్తన ఎ! 12, 78, 880 వేంక శుక్వర స "హోత న ను 

(159), అప్పకవియము (1కిగ్9 సం. మొదలు ము ౧౦ వినపార్చులన్న ట్ [గ 

ప్ర్రబలు 165-188 ౨౪ ఎనిమికెచోట్లు, వి జయని భాసుపు _సందట3సూత్సు 

111. 56), రంగరెాయ-చరి వము + (Il. 48, 148), కవిం" జమునోగంజనకు 

(ఫు, 87)--విిళరేచే కాక శరకములలోను, వరన సలభోను ఆఅ ౨శేక స ణా 

గములున్న ని, “గీళలలోను, వసన గం" ములలోను నళ ఇ. య శల 

నులువాపి సారు, సపగవస్తు My లల కే సశేబ? సంబోధి నలో నుం 

దంగా “ర్యులనారు చ సవ యణ ములోను ఓ నారా . SR He నానన 
SD ది 

స్త స SA మనశాస్థలభరు (మాలా ముస యోగం విన్ట్టు నాకర ఎక్కా 

కనబడ లేదు గాని, వాదు చె మెస్పకొన్న వి స, Mr TR 

(వు. (ఈ, _ “చాలాయుకములబు? (450 “ చాలాయెక్తు) (470 
ఉన్నవి. సంపాదకధఎు మ! కా. నెం. లను శ్రీ రావుగారు రచించిన 

న మసామ్మడీయయుగమందు * చాలామూరము (298 
ఉన్నది, ఆం సా 2 త్య పరిషత్తు వారి పుస్త సక  ఖభాండాగారాధికారి 

మ! (కొ. సూర్యిరావుగారు “భసానే అయాజబ్ ” అ నేగం థములో' 

“బాలా? ఇరవై అయిను నోట్లు వౌడినారు. అన్నట్టు చెప్ప మగచినాను, 

_ మ య. మలు త శాన. రా ద. మనను మా దనన డా మంతా సలలా నాలాల. 

థీ “* ఛా, ఆమాటుత్ విని......వా 

లాముఖ్యంబుగ. hia” “అని 

వ స వ = x లాయరిాం మందును ము (హాస ముందున్న అర్య చాలన్” అని 

దెద్ద వాటముకాదు, 



మిథధ్యాపవాదము ఈో౭ 

ఆం|నపంకితో త్తరులు శ సూ న్యారాయ బృహదాం [న నిఘంటు “సంపా 
దకులు ఆం|గపరివత్ (వనిసైసకులు మ॥ జయంతి రామయ్యపంతులుగారు 
తము ము సళ్ళ చ భత్రకములో ఉపజ వాలా లాభముగోరినల గేలం గలదిగూాడ 
వె్పెంచనవలయుకా” (అని వాసినారు, ఆం థపరివదధ్య కులు, ఆం ధ 
కాళిదాస దరుడాంకిసులు ఆసరిమిక ముగా ఆంగ గంథములు రచించినశారు 
మ! పానుగంటి లక్షీనర సింహోరావు పంతులుగారు సారంగఫర నాటకములో 
సారంగ ఫగునివాక్ష్య్య ములం నే నాడెన్టు మాయు మార్పు లలోను కన బకుతు 

న్నన. అప్పకవికి బ+ర్యమునుంచిన్ని లోకములో ఉన్న ట్రిదె, ద్వియాప్యాళ్ల 
ము*గే సు వనపు! సేంకఎకోచి చొలాకాలము క్రిందటే చేర్చీనట్టిది, లక్ష్మీ 

నారాయణీయ మనే కోళములోే 16 ఏంస్లోయి ఉన్న ట్రిది, కావ్యములలో 
(పాలీన కవిపుంగవులు (చ యోనిం దినట్లది, ఆం ధసాహిత్య పరిపుదన్య ములు 
భామగున్న టైజె, బృహాదాం | నిఘంటు నిరాతలంతటి (పఖ్యాతపండి 

తులు స్వ+యకావ్యమం కో (వ 'మోగెం చినట్టిడి, సాగుశబ్దము కాదనుటకిప 
కాగణ మేమిటి * ఇచ్చును తొము నిర్మిస్తూడాన్న బృహదాం[ఛ నిఘంటు 
వుో దినిని నిశా శ్రితేలు చేద్చుకోళపో చే ఈ శబ్దయు వాడుతూడాన్న ఆంధ 
బారీ మునకు కాసి (ద చమూగెందిన (పా-చీనకవులక్ర, దానిని కోశమందు 
చెన్చిన స్టా తా క ₹కరలకు, ఆం భసాపాత్య పరిపుత్తుక్కు డాని అధ్య కు 
లకు, వీరందరితోపాటు తిముకున్ను, యెంత అగౌరవముగా ఉంటుందో 
ఆలో-చిందురుగాక | లోకమందు సార్వ తికమె భూరి ప్రయోగమహిమ చేత 
సానువయిన శబ్దములు విడిచి లోకములో గాని, ఆం ధ్రసారస్వతమందు 
గాని లేనిశేబ్దములు వేనవేలు సం స్కృతకోశములోనుంచి యెత్గుకొ నివచ్చి 
చెర్చినందువల్ల నా శ్రీ సూర్యరాయ బృహదాం( భక్రోళశముయొక్క_ బృహత్త 
సార్ధక మవుతుంది? 6 బాగా” తప్పుకాదు, శిష్ట జనవ్యవహారమం దున్నధది, 
(బౌ. ని, లో ఉన్నది. 66 నాతౌత్భ నానికి బాగా తెలుసురా” అని త్యాగ 
రెయలు పాడిన పాటలో వినబడుతున్న ది, బాగుగా-బావుగా చాడ గా 



లా వ్యాసావళి 

బాగా భాగ అయినది. దీనిలో ఉచ్చారణ సౌకర్యము కనబసుకున్న ది, 

పోవదు, పోదు తటాలున తటాల్న, తటాన అని కవులు వాకజినారు, 

చక్కా (చక్క_గా) అని సళ రక యో ఉన్నది, (నీ తం బాసున్నా లస 

అని సులభఐస్యకరణమంను a సుబ్బా౭"వుగారు ఈ దానారణ గా. ఇచ్చి 

నారు, (మా, 111, పు, 14) బాగున్నా ను= బాగ (బాగా-హాగుగాా ఆ 

ఊఉన్నాండు. వి. స. లో “* బాసంకునుూ”ొ (వ్రు. 15259) అని ఉన్నది, 

శ వానిని (గడ్డల కేణెద? అని ఈమ, లోను (వు. 529) * వడలిపోవు” కు 

మారుగా * ఒడిలిపోవు” అని క. సా. లోను (వు. 292 (నాసినవారికి ఇది 

తప్పుగా తోచినజేమి? “ఆలాగే? “ ఏలాసన్నది* మొదలయినవి పండి 

తులు అపరిమితముగా నాడుమన్నారు. “ఆలాగే? క, సా, లో ఉన్నది 

(పు. 11, 80, 7%). ఇది “ఆబాననెనీ ” అని ఉంచీవద్దా * 6 ఆనక) అనేదే 

కాదు అక” అనేగిభా?కా (గంశాలలోని కక) నది. మె! కో re 

నోపాలరావుగారి లలీతలో * ఆనక (పమాదము వచ్చును” అని 121 వ ఫుం 

లోను * అన్ని సౌభాగ్యాలు అయినాకసే ” అనిన్ని * ఈెపెద్దాపురంచేరాకి 

అనిన్ని 129 వ పుటలోను ఉన్నది, ** ఆలానా 9” అనేదానిని ఇంకను 

ఆభునిక వాజ్బ్మియమునం గన లేదు” అని కాస్త్రులవా రన్నారు. ఆఘునికము 

మాటే*మి ? ఆధునికగంఫములు (గ్రామ్య ఘూ యిస్ట ములని వాగు వాటెనై ఫు 

చూడనైనా చూడరు. స్రార్వ్టకవుల కావ్యములై నా బారు తిన్నగా చూచి 

ఉన్నట్టు కనబడదు, దశావతార చర్మిత్రలో 6 శా, “ఈవాఫహాలము ల 

బూని లయకా లేశానుచందంబునన్ * అని ఉన్నది. (ఆ. 4, పు, 180 

ఛారతమునందున్న 6 చేరనయ్యెదను ౫ వంటి ప మోగములు కొకొళ_ండ 

బీంకటరత్నముపం తులుగారు (పమయోగ్నస్తె తప్పులని (పసవ్నరాఘవవిమర్శ 

ములో చెననిందెంచినవారికి (పొచీనాం|శవాజ్ఞుయము సుపరిచితేము 

కాదనకతీరదు, * ఏలాటి” అనే శబ్దము తప్పని మ॥ వావిలికొలను సుబ్బా 

రావుగారు సులభవ్యాకరణములో (వాసినారు, అప్పకవి ఈశబ్దము వాడి 

నాడు, జవేంకటరాయశా స్త్రులవాశే అనంత | వతేకల్ప ములో 4 ఆవృవభ 



మీథా్యాస వాదము రోజా 

౧ 2 9 యు 9 3 అ మేలాటిది*” (చూ. 67 అన్నారు, ఆం కాహిత్యపరివత్ ప తిక 

(1V, £0) లో క ఏలా) ౫ శాసన, ఒకరికి సాళువయిన3 మరిఒకరికి 

అసాభువు. అంతాపం%సుబే! అంతా విమర్శకు లే ! భావిలో వారికే 

వివావలు వుట్టనపురు వవరిమాటలు లోకుబు పాటిందవతెనో తెలయదు, 

(పానీనాం ్రవాద్మయము బాగాచడువుకోని ఎది? (పాచీనాం[ధభాషో 

లహఘేణము సం లార్ల ముగా ౧లా,సన 'తెలుస్తం వో! అట్టివారు ఆం|భభాషా 

విమర్శకకలమిు నోటికివ స్పెన్యూా య అవెజస్పు అని కారణము 

చూపించకుండా భూంధాం ఆని బూక వీర ఫేపు జాబుచూాచి సామాన్య 

జనులు  మోసపోతొగు. బుకాయించగల పపవసం పేగులు చెప్పినదానిలో వయసు 
టె 

తప్పొష స్పృలు "చెలినకోగలవా రరును. అది చూూపించుఏకు చిన్న పండితులు 

మొగవనూ ఉప వతెదు, ఎవ కం En సోయమూసికొని ఉిలుకో 

వలసిన, ఇట్టిదా చశభాన? లౌకికభాన € తెలుగువారి మాత్భభావ * 

“ఆము” తప్పుకాదు. ఆకె __అఏ, “ఆక్ * చాలా (ప్రాచీన 

భట్టు 3 అతా ? జని wo ఉఆవవములో మ్య కన్నశములోను యాన్నదె. 

ఉ మభూర్చుండు ధాతువునై కొందటు ప శినపొట్లు పరిహాసనీయను బే 

గాక అనుశోచనీయములుకూడ నై యున్న వి: హరుని, కూర్చొని 

కూర్చున్న. కూర్చొన్న కార్చున్నా డు, మార్పా న్నా ండు, ఇత్యాది 

బహురూపములను ఒక్క_కవియే (న యోగిం చియున్నాండు, I have a 

house అను వాక్య మునకు తెనుయగెనేర్చిన శిశుబోధకు డు తొట్టతొ'లుత 

కలుగు ధాళువును సకర్మముంగావించినాండు, 6 | నేనూ 2 house ఒక 

ఇంటిని 12౪6 కలిగయున్నాను, ” అతనియుస దేశము. ఆసాం[ప్రదాయ: 

మున 'సకర్మకత్వము 'నాటకాంతము వ్యాపించినది. ఆధునికవాజ్యాయము 

నుండి ఎన్ని (వ యోగముల చేని యాదహరింపవచ్చును. బడిఫు_ సకములలోను 

సమృద్దిగా కలవు. మూడవ తరగతిపాశపుసకమున, (Third class 



Xo వ్యానావ భి 

Reader - Marsden’sy) 24 వ ప్రుప్క * కిటికీలను గూన్నిటినిమాత మే 

కలవై యుండును, ” 

విమర్శము; 6హార్చుని “కూర్చొని” రారో నెను క “నిలో? 

కడురుక్రోి ఇటువంటివి పాచీనభాహలో చేవు. వ _రమానవ్యావహారిక భాపలో 

డశమందు అంతటా ఉన్ని, ఆభునికకనులు కావ్య ములలో వాడినారు 3 

వాడుకున్నారు. * "భేపుజకల్పకము ” అనే వై వైవ్యగం?; ములో కమం. 

[పైణ్ముఖం బునుదగ్వ క్త లమునైన గూర్చుని...” (ఆ. 4. ప, ళు అని 

(వాసిన కవి మొదటివాడు కాబోలు, మిక్కిలి (పఖ్యాతిపొందిన నుకుకు 

మల్లీ నృసిం హవిద్వన్మణులచే 60 ఎండ్ల క్రిందటదుం దుఖ) కుం టో (సణీత 

మైన చెన్నపు ఫురీ విలాసమున 4కి వస క క సా . -పళీజులునొని చాగుపొాళి 

పయిగూర్చుని (వాయుచు. స్టాళ్లు అనిఉాన్నదె. నారపరాజు కాంఠకచి రచిం 

చిన కవిజనచకోర చం దోదయమునందు 64 వావ్ “సని » భద వరూసుచోట్ల 

ఉన్నగి, క్ర) నెంకటగిరి మహారాజావారి జానకి కిన్యే కులం cece 

కటక విగారు కృష్ణ జన్మఖిండమునందు క, వదలక నరార్చుని (పొస్ట్ ” 

(పు. 120 అనిన్ని, * చ. . .కొలువయి రత్న ఫీకమునయార్చు నియుం పగ. . 

(పు. 120) అనిన్ని (చా వాసి'నారు, ఆం|ఛసాహిత్వ్య పరిహదగ్య్య కలు క పాను 

గంటి లక్షీనరశి ౦హరావు పంతులుగారు నర్మదా పురుకుత్సీయములోోను 

(శండవమార్చు పు. 119), సారంగనర నాటకములోను (8 వహార్చు ప్రు.ల1్న 

కూర్చుని ” మాత్రమేకాక ౪ నిలుచుని ” ఘకాడానరస్ణదా ఫురుకుత్స్చీయములో 

(పు. 186) (పమోగించినారు, ఊరకొనుము ఊరుకొమ్ముు అనిహాడా 

చానిలో-నేజన్నవి. అము[దితగంథధచింతామణి (1896, ప్ర. 107) లో 

ప్మతికాధిపతులు ౪ లిక్క_న సోమయాజిగారు కూర్చొనిభారత ము వాసిన 

స్థ్రయు” అని స్వయముగా వాసివారు. విజ్ఞానం (దికా(గంధమాలలో ని 

ఫ్లుసకములందు తరచుగా ఈశబ్దములు కనబడుతున్న వి. వ్యవసాయకళా(స్త్ర,ము 

(l. ప్ర , 240, 241) లో ry కూర్చుని శి చం దగ్గుప్త ప చరి త్రములోను, లిం 



మిథ్యాపవాద ము స్ 

కనుచరిత్రము. (148 154%) లోను * హూర్చొని ” ను! కట్టమంచి రామ 
లింగాశె డిగారు సాగా అర్థశాస్త్రము (వు. 150, 189, 203) లో కూర్చొని 

ఈ భార్చొనవచ్చుభి అని (వాసినారు. వి, స, లో క వృకషమూలమునగూరు 

చొని* (పు, 270) “హార్చొనిన? చోటనే (ఫు. గ09) “హార్చొని(707); 
ఆం (శప తికలో (పతిదినమున్ను “హార్పునిగాని 6హర్య్చొని గాని కంటబడు 

తూ -నేఉంటుంది. ఆంధశ్రపిక సంపాదకీయవ్యా సములందు( 2-1-28; ఫు, 7; 

చి-1.250: ప, 9) ¢ కూర్చొని ' దుందుభి సం. ఉగాదెసంచిక (పు. 198) 

పద్యములలో “హార్బోసె” వచనములో “ హూర్చుని* (ఫు, 227) వందే 
మూతర (గ్రచురణ ములలో తరచు శామదండులాో ఈ మార్చని క్ర మార్పుని శ 

మహాత్మాగాంధి ఆరోగ్యద్వి ర్మినిలో 6 కూర్నూనుటకు ? (18) సూర్చుని(24) 

కీ రిశేషులయిన మl గురుజాడ నెంకటప్పారావుపంతులుగారు * కూచుని ” 

అని ఒక కావ్య ములో (వమయోగించినారు. పాటలలోను, పదాలలోను కీర్త 

నలలోను బేశమంతా ఈ కూర్చుని * * భూర్చొని * * హచుని” అనిఅంటూ 

ఉన్నారు. సార్వ తిక మైన దానిని మనశాస్తు)లనారు (గామ్యమని నిందించి 

రూప్రుమాపగలరా * (గ్రామ్య భాహను నిర్జూలీంపవ లెనని దీక్షపట్టినవారే 

వాలాధనమువెచ్చించి ఈ ఇట్ట గామ్యము ? గల (గంధము అచ్చు వేయించి 
అట 
బె 
ఉల (గామ్యును.వ్యాపింప వేసినవారయినారు. ఆం గసా హత్య పరిపుదధ్య ముల 

ప క్ష © ౨ సిన మ దె, నాటక ములనింగశా కావలసినంత (గా సమున్న 

“ కలుస ” ధాతువు సక ర్యకమనికూడా శ, ర.లో ఉన్నది, పం 

డితు లనేకులు అశేనముతున్నారు. పసల కో (గామములను పల్లెలను 

గలీగియుండును ” (ఫు. 486). (గామములలక్షణములనే కలవియె (ఫు. 

1880) * అధికారమునే కలిగియున్న _ బేశముఖులు ) (ఫు, 1865), ఇంకా 

అనేక (ప్రయోగము లిట్టివి ఉన్నవి, 





భఛాయాభేషజ ము 





ఆంధ్ర పండిత భిషక్క్యు-ల ఫాపాభేషజము 
Cap 

ముందుమాట 

[ss తాతకి ఈనిన వాజ్బుయమువలనం గలిగిన యీవాఫును 

ఇంకను శీవధాతువుంవలానే పండితభిహక్కు_లు కలిసి యాలోచించి 

తనన మందులశే తొలంగంచి ఆరోగ్య మొుసంగుదురు గాక యని మదీప్పి 
ప్ర ఫ్ర త ~ a కు లాల సళ షా? ౨ 
తము అని Uw శ్రీః వేదము వేంకటరాయశా స్తులఐ రు ఆం (సె హ్త్య 

పరివడస్థమ వార్షి కోత్పవసళలో అధ్య కంలుగానుండి హెచ్చరించినారు, 

{( నూ ఆం. సొ, ప్మతిక, VIII, ప్రద 92.) 

మా ఉపలేశము ఏమిటంయేః ఇద్దరు భాషాబేవు లున్నారు, 

భారిళో నొళ తి లౌకిక భాపాడేవి. ఆయమ్మకు రోగ మేమిలేదు. పెద్దల 

యి'శ్లే ఆయతనముగా చేసుకొని వారి నోటిమాట మిరకుండా (పవర్ధిస్తూ 

అందరితో కలసిమెలని, హాయిగా ఆడుతూ, పాడుతూ ఆయురారోగ్ల్యాశ్వ 

ర్యా భివృద్ధి కలిగి కులుకుతూ ఉన్నది. (పళ్యెకముగా తమకోసమే పండి 

తులు ఉంచుకొన్న భా పాదేవమ్మగారు, (సబంధబద్దయైం మునుగు వేనుకొని 

శుదవాయువు, నెలుగు లేని చీకటి గదిలోనే పడుండి వ్యాయామము లేక్క 

వింతవింతరోగా లెన్నో తగిలించుకొని, ఎప్పుడుచూచినా మూలుగుతూ 

ఏకుణమో ఏగడిమయో అన్నట్ట ఉంటారు, అయమ్మ గారి రోగాలు పండిత 

భివక్కు_ల భేహుజాలవల్ల కదిలేవికావు. వీరి “భేవజాలవల్ల నే కొన్ని 

రోగాలు పుట్టినవి వాటివల్ల"సే అవి ముదిరినవి, అవి కుదరకపోవడమే 

కాక కొ త్రరోగాలుకూడా పుట్టుతున్నవి, పండితభిపుక్కుల నిదానము 



ఒం Ae భఛాహాభేపజము 

2 టి సీ య నన ల్ తప్పినవె. ఈరోగాలవ ఒక సే చికికో. ముంమగా పినెబనాలకు మందిని న్ని 
న 

స చ కాం న్ా రా వాని నావలె లా అం క లయ చ హ్ 2 అ a పదాలు త లగింద్క్మి కిక ఏ సల బండ. ఫె 

న ఉంచితే 9 కామె పె పో గానాలచేకేన్సు వనే ఉపచారమువేరను, 

గొ గాణకుదిది ల. ఆలోన్యవం గుం లు కెగలము, తోకికభాసూ 

సం జనుల ెహైాౌోనగారు wes గలినె నీ పో wR Ww ఉన్నంత కాలము 

(ఎ Em వారిపర స్పర సంబం యు లేలియక్ళ పం కళ్ళ రభిహకిర్కు_లు 

చ ఇ హాము వ్యర్ణ మవు bn nse SP INI తబుసుకొని 
హూ స్నా 

నం. ప భా పూవోగ ములక 5 భోసాఫిప వ సము స్ కృత క్భగ్వులవు 

తరు. నాన్యఃపంథావి వ్య చేశ2యనాయ. ఓం, గాంలి3 శాంతి; సల! 

Ly లౌకిక నావ శిప్ట జన వ్యవహార. సన్మమయిననెగనుక ప్రాజ్య మగాని 
i! డు r ఫె 

ఎంతమా, నరనమూ నింవంము కావని మూమ_ ఘు. కన జున వవహారసిక్గమయి నా 
( ఛీ క్ ధ్ 

జూకు (గామ్య మే అనిని, (గం, వుం ే వొ ss త్రగ్నిసిది కావనిన్ని 

లో టా 

కొంవరు నాగెస్టు న్నారు, ఆవాసన సాాంవేశాఏ వనము మా మరమునకు ణీ 

స. గనుక వారితో నూకు వి-ానుయు షలీిినవ, వాంర్రివాదమును 

మేము ంకెంచుుకు ప నూ త్రముెదేతో ౧ానివరై సల మాకు 

గౌరవము జేదని రలంచ గకాసగు మాకు మి ో ంలంన్ను ప్రా గొన బున్న్ను 

అయిన పం కితులతో చీ ముంకుగా మెము ఇ సంచవలస్ వచ్చినది, మా 

మతము (గ్రాహ్యామని (సతివాదు లశేకుణు ఒప్పుకొ న్నారు; ఒస్పుకోని వారు 

ఇంకా అౌనేకు లున్నారు. అందరినీ మామరముభో నికి తిప్పవలెననే మా 

అభిలావ. అందుకె (పసయత్న ము చేయకము మాత్రమే మావంతుపని. దురఖి 

మానము దురసాం కారముగలవాయో సత్యము (పత్యకుమయినా ఒప్పుకోరు ; 

ఆాటికారు మా మతము నిరాకరిసార.౧ మేమెరుసనుము. మా(పతివాదు. 

లలో కొందరు సరళహృదయా లున్నారు. జారిఘెనోల మాకు చాలా గార 

వము కలదు. అట్టివారీలో కొందరితో సంధకోసమె అభిమోగము. చేయా 

డము తన ఉపాయముగాతోచి ఈ సీసము (వాస్తున్నాము. "పెద్దలతో 



భా పూభేష జము స్మి డ్రె 

అఫియాగము అభివాచ అావ్వ్టకము గనుక జకొక్క రినిగూర్చి (వాసన్మగంధ 

మొక్రా క్కు_ ఉంమ్సివాదనముగా వినగ నాము 
అవశ 

మా అఫియోగవిథానము వివరిస్తున్నా ము. (సతివాదులు రమ తోడి 

జచలభాపు*గలీ ఏవోపుములు చూపించినాగో అవోవు ములు గానె అట్రిని 

గాని లౌకిక భాసాలకతానుసనార:ిగా. ఆం అవి దోషములు కావని 

సాధిరిదదము జూసి ఆవి శా పనవత శయ ఒప్పుకొన్నా ఒప్ప కోక 

పోయినా వా మతములో నివాచవే ఆప్రుతొోగు, ఇతరుల గంఖథాలలో తప్పులుగా 

"తెము ఎంచిన శ్ర జుములు రమ్ము గంగ ములలో నాడా కనబ కడినప్పుడు తౌము 

తప్పులు (రాన అట జయ క (గాం శెకఖభాపు 11 లెస్సగా రానినా రని 

వీంచుక్షొంటాగు, నా సతినాగులు (4 (గాంశిక భాహ 11 తప్పులు లేకండా 

(ఎ*యోరు అసి స, పషమా;ం,ముగా సాం సమ చెయ టూౌనుకోవట ములో 
(| 

దురుగ్దేశము ఏమో లేను. నిజముచెస్సామి శ బహు. జాగల్తగా పరిశీలించి 

చూచగా, *ీ లాశుబభిమలు స, * సండిగులు” అనే అఫిధానములు గల 

వారండరూ నిర్దుష్టమని ఐకమర్య ముగా అంగీకరించదనగిన (గంధము జక 

చటిభారు (వాసినవాటిలో మూకిఏ కనబ చేదు. ఒకరికి సాభువయినని మరి 

ఒకరికి అసాధువు. నెవినూ (ప్రమాణము ఇక్క (పొవీనభావలోని క్యు 

ములు తిన్నగా వాడ జేకపోయిన్యా తెలియక తప్పు లనుకొని వాటిని 

దూషించినా ఎంత పంకికుడనా, (గాంశకాంటము రానివా డను, 

1పొచీనులువాజని య్ _్లరాం శేబ్లములు వాడినవాడు కొత్త తెనుగు (నానిన 

వాడు కాకపోడు. ఉత్తరాంథ కవుల (గంగ ములలోని (పమాగములు 

కొన్నితాము (సమాణముగా అంగీకరించి, తక్కినవి (పమాణము కాదనడము 

ఎవరికీ న్యాయ్యముకాదు గదా, వృద్ధాణారము (ప్రకారము అభియోగము 

నడుపఫుతౌము, "పెద్దలు అనుమతింతురు గాక. 



్రా భాపాూభేషజము 

అభివాదనము I. 

బ. (శ్రీ. వేదము వెంకటరాయశాస్తు)లశారు 1. 1. 
Ww య్ 

8, వీరు తెలుస సండికులబభో అగన ణ్యులు, “ఎ నినవవాగను శాసను” 

లని; “ఆం|భమల్లి నాథులని, 6 న్హ్మన్ మహోవాధ్యా యు లని వారిపాం 

డిక్యమం దఖీనూనముగల వారిచేత పొగ ఢ్లగన్న = ర జా కొాలముక కౌ శాళా 

పం కికులుగా ఉన్నవారు; అసేక (గం సములు రనించినవారు ; శృంగార 

నె పఫమునకు సర్వంకహవ్యా స్య (వాన నారు 9 లక విమర్శకులు ఫ్ 

7 c ఇ ( మమ! అర ov ఆం|ఫమే కాక సంస్కృతము ఇంగ్లీషు ఇంకను మరి$ న్ని భాపులళభ 

పాం డిత్యము 'సంపాచించినవారు. ఇంతటివారి తెలుసనాపు లో తప్పొప్పులు 

నియాపించడమునకిం మావంటినాళ్లు ప్రూనుకోవవము అతిపావూసముగా కన 

బను ఒనేమోకానిి నిర్భయముగా మాప్రూనిక నెరవేర్చుకొ నేం దుకు తగెన 

ఉపాయములు సాధనములు ఈ శాస్త్రుల వారే మప సమమార్చనారు, 

ఏళభాగం సీ; 

4, తమవలెనే కాలేకీసండికులుగా ఉంక్కి తమవలెనే అ నేక గంధ 

ములు రచించి తమవలెనే కవులని, విద్యాం సులని విఖ్యాతిపాం చిన భారి 

భాపలో అెసేకవోవ. ములు చూపిస్తూ వారిగం , ములు ఈళాన్తుంలవారు 

విమర్శించి ఉన్నారు. అవి మేము చదువుక్రా న్నాము. ఇశొరుల (గంఖాలు 

దుష్ట పబంగములని సాపించకమునకు వాటి ”గో ఏవి దోపుములుగా నిరా 

పించి ఈశా స్త్రులవారు నిరాకరించి నారో ఆచోహములు ఈ శాస్తులకార్ 

(గంథములలో ఉన్నప్పుడు అవి నెవకి చూపించ నము కష్ట్రమయినపని కాను, 

ఆవోషములను బట్టి శాస్తులవారి (గంధాలు హడా దుష్ట (పబంధములని 

సిద్ధాంత ము చేయడము సాహస మెందు కవుగుందె? అప్పుకు జంకు కళంకు 

లేనికవిచం[దులమని విద్వద్వతం సులమ౨ చెప్పుకొ న్న శాస్తుులవారు వాడా 

ఇతరులతో కలిసి ఏకరాశిలో చేరుతారు. వారి (గ్రాంఖికాం ఫభాషా 



భాషూశేవ. జము సోడా 

పాండిత్యము, శేవలము మిస్యాఅనిన్ని, పామరులను మోసపుచ్చుటకు పన్నిన 

కైతవము అనిన్ని, తెలునుకొని వివేకము కలవారు దానికోసము దేవులాడరు, 

మృగతృస్తృలోని నీజెకోసము వృథాశమపడ సర్వజన సామాన్యమయిన 

జలాశయము చేరి దస్పి తీర్చుకొని సుఖిస్తారు. 

ర. ఈ శాస్త్రలవారు 1898 సం. లో అద్వు కైన (గ్రంధ మొకటి 

రచించి (వఏకటించినాగు, దన నరు. క ఆం(ధ్మపసన్న రాఘవవిమర్శము” 

ఆంధ పసన్నరాఘవమనే (గంధము. తేలుగు తర్జుమా. సంస్కృత (ప్రసన్న 

రాఘవము తెలుగులో ౨9 తర్జుమా చేసిన వారు క్షీ ర్రిశేషు లయిన క్రొక్రొ్క_౦డ 

వేంకకుతర్న ముపంకులకారు ; మహామహో పాధ్య్యాయులు, ఆం|ధభాసా 

సంజీవనీ పతికాధివ కులు, నలబై యేండ్లు కాలేజీ తెలుగుపండితులుగానున్న 

వారు, అనేక గంధములు రచించినవారు. తమవంటి పండితులు ఇంకొకరు 

లేర నిపించుకొన్న వారు. “ సలకుణమైన తెలుగు ఛావి, సుళువుగా 

(వాయన మేకాక, నింాఘాటముగా మాట్లాడడము "నేర్చినవారట,. నిత్య 

వ్యవహార ములో ఇంటేవద్దనుహూడా (౮ సలకుణ మైన తెలుగే 9” వాడుట 

ఆయనకు అలవాటు. “*సలకుణమైన _ తెలుగుభాహకు ఆయన గంథము లే 

కాక ఆయన నోణిమాబలే ఆదర్శము. లౌకికభాహ (గామ్యమని 

(సంపంగెపువ్వును తుమ్మైవనిందించినట్టు పంతులవారు పరిత్యజించి 

నారు. నాటకములలోనయినా, అత్యధమ పాత్రల వాక్యములం 

దైనా (గామ్యుభాప. వాశహడదన్నారట, వేంకటరాయశా స్తులవారి 

నాటకములో అట్టివాక్యములలో (గామ్యము | ప్రయోగించడము దోహముగా 

పంశులవారిబుద్ధికితో చినదె. ఆకాలములో (గామ్య ద్వేషులం దరూ శాన్తు9ల 

వారిమోదికి దం డెత్తివచ్చినప్పుడు, వారికి పంతులవారు కన్నాకుగానుండి 

శాస్తు)లవారితోను వారిపక మువారితోను ఘోర తయాడ్తము జరిపినారు, ఆరు 

సంవత్సరముల కిందట సాహిత్య ప రిహత్తువారు రాజమేం(ద్రవరములో 



౪౦ భాసూశోషజము 

'సమావి స్తులయి సభ చేసినపుడు ఈపంతలవారు అధ్యములుగానుండ్తి మాబోంట్ల 

నందరీనీ (గామ్యవాదులని నిందించి, బడులలోను 'సభలలోను పండితులు 

కూడా 6 గామ్య భావ” “మాట్లశ నము మికి్కి_ లినింద్వ్భిమని నొక్కి చెప్పి 

రమవలె సదాసలకుణముగా అందరూ మూట్లావవము "నేర్చుకోవలెనని ఉప 

దేశించినారు, 

6. ఇంతమట్లుకు వేంకటరత్న ముపంతులవారిని ఎందుకువర్లి ౦ చవలసి 

వచ్చినదం శ, సలక్నణ భౌ పాఖిమానమున్ను (గామ్యద్వేహుమున్ను వీరియంకు 

మూర్తీ భవించినవి గదా; ఇట్టి పండితుల (గం నములో 2568 తప్పులున్న 

వట 1 వేంకటరాయశా స్తు)లవారు వరసగా జూబితా వాసి అంశలు వేసి 

చూపించినారు.  ంండుకోట్లమంది తెలుగునారున్నారు,. నెంకటరత్నము 

సంతులవారివంటిపండితముల₹ స్వాధ్నముకాని “సల ఒణ గాంథికాం[ధము 

సర్వజనసామాన్యమయిన దేశభావ ఎప్పటికైనా కాగలదని ఆశపడుటక్రు 

“అవకాశ లేగ మైనా ఉన్నదా? మాబోంట్లును (గామ్యులని తిట్టిన పంతుల 

వారినే (గామ్యులను చేసినారు శాస్తుంలవారు! మాడండి, ఆం (ధ్ర్మపసన్న 

రాఘవవిమర్శ గం థముయొక్క అవతారికలో వినమర్శకులయిన శాస్త్రుల 

వారు ఏమని (వాసినారో;___ 

“ఈ కాలములో ఆంభభౌవులో  ప్రబంధములు.. "పెచ్చు పెరుగు 
చున్నవిగడా, వానిలో అనేకములవలన భాపుకు కడుం జై కలుగచుం 

డుటంగాంచి ఏదే నొక గంథ మాధారముగా నీచెటు పునెల్ల విద్యార్థి జనోప 

యోగము, భాపహారక్నుక, నెల్లడిసేయం దలంపు గొన్న వాడనై, అట్టి 

యిప్పటి [గంథములలో నెల్ల మ,రా,రాష శ్రీ కొకొొ.ండ వేంకటరత్నము 

పంతులవారు రచియించిన యాం (ధ(పసన్న రాఘవము నా యుద్యమమున 

కత్యంతోపయు_క్షముగా నున్నందున దానిని విమర్శింప దొరకొంటిని. .. 

ఛందో వ్యాకరణాలం కారముల కిదివేరుపురువు,. .రసము సున్న, ఫూళ్వులు 
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చెప్పిన పాకము లిందు లేవు. [గగచ్చకాయపాకము, "మేడిపండు పొకము, 

ముని6డి పండుపాకము దృష్టి పిడత పాకము. a +ఇత్యాదులుకలవు. . “అలంకార 

శాహ్ర్రమునం 'జెప్పినవోప, ములలో ఇందువేీనిదెటేదు. అందు లేనివి ఇం 'దెన్ని 

యేని గలవు. . .సావధానముగా తత్త ్ రమరయు వారు వీరికి సం స్కుతము 

"తెలియవనియుూ, చేవనాగరలీపి తెలియవనియు నాటక లక్షణము తెలి 

యనే తెలీయవనియు, ఆం నభాపుకు వీలు వీపుము "పెట్టి నారనియు ఇత 

రుల్మగం ముల గణనోపుములను చర్చించు సక్రు వీరు అధికారులు గారనియు, 

ఏరీ మతముచే భాహ చెశుచున్న్ర దనియు, (గహింతురు, అయినను సామా 

న్యముగా జనులు పర(ప్రత్యయ నేయబుద్ధులు) "తెలిసినవారును ప(తికలయందు 

రాయగల. దూవణలకు భయపడియు, నిజస్తతి యెనగొనియు “అషెకే 

మాభాగా యేదన్నమమి మర్యాదగా ఆత్మాఖి ఫౌయములం (బకటింపరు. 

ఇందువలన భావ చెకిపోడా! కావున, ఇన్ని దోవుములుగల దగుటచే ఈ 

(గంగము ఖుద్భుద[ పాయముగా లయ మొందంగలదియయెోనను, ఆంధ 

భారతి కటాక్షము వడియువాయనై, జమయబీవకవఐికి ఈ తెలుంగు వలనం 

గలిగిన చ్యెంద్'లంచుఓ కై యీావిమర్శ్మారంభ ముం బేసినాడ.) 

8, శా స్తుంలవారు (వాసిన విమర్శ గం నమం తా మొవటినుండి కొన 

వరకూ. 824 పుబటలున్నూూ చదివి తేనేగాని లన ననా స్వారస్యము 

"తెలియదు, అయినా కొన్ని వాక్య ములు ఉదాహారించి మచ్చు చూపి 

సాము. (ఆ వాక్యములు ఏపుటలోనివో తెలియుటకు పుట సంఖ్య చేర్చి 

నాము పంతులవారి తెలుగు చక్కనిదికాదని విమర్శకులకు తో చినప్పుడు 
ఎంత సరసముగా దోపుము నిరూపించి ఉధ్ధాటించినాలో చూడండి: 

9, కనోళం బర్లు తెలుగు (69,79,80,105,120,122,143.276) గార్టెన్ 

టుకమ్ తర్జిమా (ఈ) హో పెంటాడ్ భాహ (73940, 8, 181 అసం బద్ధ ప్రలా 

పము (282) మదరాసు తెలుగు (80) చెన్న పట్టణ పుం 'దెనుంగు (89) అజవ 

HU 
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తెలుగు (227) గుజరాతీపేట తెలుం (218) అరబ్బీ మం(తేపొారెయణమళ 

(82) అసప్యాము (116) దగ్గపటలము (281) రోత (01) తడసడతోష్ 

(142 చెత్త (21) లాటలాట (251) చచ్చుడు (264) మునిసిఫాలిటేవారి3 
(216) చేసినఅడుగెల్ల ఎంగెలాకులో నే పవవలయునా? (219) ఇట్టి చేతకాని 

కవనమెవరు చెప్పుకొమ్మున్నారు (81%) వాణికి ఓకలింగ (19) వీధిలో 

పొరవేయవలనినది (15) చెం కాయపిచ్చికాండ (7,110,182) అగ్గమే కిన 

ట్లున్న ది (97,904) ఏమి యీూచేయంగల విన్న పముల కవనము (162) పంతుల 

వారు సార స్యవినాశన ధ్వజ (పతిషాపనాచార్యులుగాతు (105 లక్షణం. 

నిర్వాహాము పీచుశేయుచున్నడి (111) ఎవ్వరికేని చూఫుకాని యుండరాడా 

(122) విద్యార్థులతో కలిసి చదువశనాచా (171) కవిళె త్త విక్స్ 

కాండికుల మని (ప్రగల్ఫింతురు. అస్థ్వలును నమ్ముదురు గతాను గతికులు 

ఫహోషింతురు (16ఏం శేశూ శేంశేతూనే అని యేడ్చినట్లున్న ది (70) నన్ను 6 

జెండాడనవే ెం-ఏత నీకు బహుఫ్ఫున్నెముంటదే చెంసీత అని వెంచితపాట' 

సరణిం బురణించుచున్నది (250) ఆం ఫెసావనాటిని వనుపొర విపుము 

(తౌగించి సంజీవనమువేయుటగాదా* 164) మున్ను తిక్కన శ్రీ నాభులు 

ఆం ధీకరించిర్సి ఇప్పుడు ఇట్టియ "సేీమూకులు తొడల నారు, అందును. 
ఏరివలె పాడుచేసినవారు మణి లేరు, వీరు పండితులు 1! తెలివిగలరట! 

నిస్టరపాద పే దేశే హీరండోపి దుమాయతే (328). 

శాస్తులవాయా ! న్యాయమా యింతే పరువముగా సంగులవారిని 

తిట్టుశము | 

ఈలాగున ఒకరినొకరుదూషించకము పండితులకు చెల్లునుకాబోలు.. 

అది అట్ల్టుండనీయండి, భావ ఒక్క శే మా వ్యాసమునకు విషయము: 

గనుక అలంకారాలు, రసాలు పొకాలు యతులు, (పొసములు ముద 

లయిన వాటే విమర్శనముతో గాని తిట్టతోగాని, మాకు ఇక్కడ పని 

లేదు, ఆం|ధవ్యాకరణమర్యా దాతి[క్రమణములు ఇంచునించుగా ఇరవై 
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అయిదు పంకులవారి (గం గంనములో శాస్త్రు)లవారు చూపించి నారు, వీటిలో 

రెండుమూడు తేత్చ తక్కినవి రావుబహాద్దరు కందుకూరి వీలేశలింగము 

పంశులవారి నాటకములలో (పయు్యకము లయినవనిన్సి ఆపంతులవారు. 

(వాసిన * దుష్ట పబంధముల ” విపము ఆం నభారతి దేహమున కెక్కి 

ఆమెను ఈ (పాణసంశయదశక్రు ) 'తెచ్చినదనిన్ని శాస్త్రు)లవారు మరియొక 

విమర్శలో (వాసినారు,. ఆవిమర్శనము ఈవ్యాసము రెండవ భాగములో 

విమర్శిం చినప్పు ను వేంకటరత్నము పంతులవారి “ తప్పులు” అచ్చట జ్జ 

ర్కొ-ని చర్చించి ఇద్దరు సంకులవార్డున్ను పార బడారో తేక శాస్తులవారే 

తప్పొప్పులు కనుక్కో లేక పొరబన్షారో, విచారిస్తాము. వేంకటరత్సము 
పంతులువారి “తెలుగులో  మహాపాతకముతో సమానమెనట్టి దని శాస్త్రుల 

వారీకి తోచిన గొప్పదోవము ఒకటి ముందుగా వివరించి, శాస్తుంలవారి 

ఆం ఫఖా పాపాం త్య వై *స్ట్ర చ్చ్రయు (పకటిస్తాము, 

MH. ఆంధ పసన్న రాఘవము, పథమాంకము 11-వ పుటలో కవి 

గారు పంప లేడయ్యె శుక ) అని (పమయోగించినారు. ఈశబ్దము తప్పనుకొని 

విమర్శనములో ఏమి వాసినారంకే = ల్ల శాస్తులవా 
అణాల 

12. + పంతులవారి నలువదియేండ్ల యాం|ధవ్యాకరణో పాధ్యాయ 

ఆ ల విస డు aa 2 2 తౌ పభావము. అయ్యె శున్ ఇదేమి జ్యోస్యమా * లూట్టా? లాట్టా? 

అత త్యాలసంటై న స రాలందు లూట్రగు ” బాలం (క్రియా, నో ఈయర్థమ 

లం దొకటియు నిటం బొసంగదు, * తద్దనా్శాదులందు లాట్ట్రగు * ల 

(క్రియా, న తచ్చిలసం భావనా సంపశ్నసాతత్య నర్తమాన ఫావ్యాశీరా 

దులు లాది పదగాహ్యంబులు? ఈ యుర్ చూలందాను భావివ_క్షకు తిలియునది 

గాదు. వర్హనూనేతకరములు పొసంగవు. వర్తమాన మర్గ మేని, ఏండును 
ఏమి అయ్యెడున్ * ఏమగుటయుంగాదు అయ్యె కున్ త్రననడే వ్యతి రేకార్హ 

మునకు అన్ను పయు_క్ట ము అని యుత్తరమేని, ఈనూూ[తేంబుం గనుండు, 

భూతంబున లజిలిజకంరంబగు నగుభాతు వన్నుపయుకంబగు? బాల, క్రియా 
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౧౧౯. దీన నెజుంగుకు లిశంత మేగాన్సి అన్యమను[పయు_క్తంబుగా దని. 

కావున, నిది పొదముముగియుటకు ఏదోఒకడున్ను, దీనిపరు అయ్యెడున్నుి 

18. ఆగంభమం దే వేంకటరత్నముపంతులవారు (పభమాంకము 

16-వ పుటలో మంజీరకునివాక్యములో * ఎక్కిడంబడ దయ్యెడు? అని 

మరీ ఒకమారు అట్టిరూపము (ప్రయోగము చేసినారు. ఇశాస్తుులవారును. నురి 
ఒకమారు తమలమ.ణజ్ఞైత వారి లకు ణొజ్ఞ త ఉఊద్దోషించి విమర్శనము (వాస్ 

నారు, అజ్జానవిజృ్భృంకత ము; 

14. భూతంబున లజికి లిడంతం బన నగుభాతు వనుపయయు_క్షంబగు ) 

చాల, (కియా ౧౧౮. వాండు రాడయ్యెను. మేము రావముయితిమి.____ అని 

యుదాహరణము, ఏతత్చూ రీతిని వ్యతిరేకమునకు భూతమున అగు 

ఛాతువు సాతాను అను[పయు క్త మగును గాని లాడాదికములు కానేరవు, 

ఎక్కిడంయడ దయ్యె డునట! నలువదియేండ్ల యాం (ధపండితుల యాం(ధ 

వ్యాకరణక్ఞాశతు ఎట్లు కేయుచున్నదో యరయుండు. ఇది "రండెవమాటు వీరీ 

తప్పుచేయుబ,. ౧౧-వప్రటలో “లేడయ్యెడున్” అని తొలిమా అయినది 
వరే (కొ _త్తవ్యాకరణము చేయవలసినవారు. 

15. చూచినాఠా! శాస్తుంలవారికి ఎంత విశ్వాసమో చిన్నయ సూరి 

బాలవ్యాకరణ శ్యాస్త్రమందు! పండితులు శాస్త్ర దృష్ట్రిగలవారట గడా! 

చర్మ చకుస్సుకు కనబడేది నమ్మరు! క్యాస్ర్రయు అమోఘము; గనుక (ప్రమా 

ఇము, చిన్నయ సూ తరీతిని అగు ధాతువు భూతార్థమం దే గాని వ్వర్దమాన 

భవిహ్యదర్థ ములందు అను[పయు_క్షము కాదని చెప్పి ఊరకుండక, పంతుల 

వారిని ఎట్టు దూషించినారో విమర్శకులు! అదేమో కారణము తెలియదు 

గాని, పంకులవారు ఆం(ధవ్యాకరణము ఒకటి చేయడ మునకు యత్నించి 

నట్టు, ఆయన అట్టిపనికి తగినవారు కానట్టు శా స్తుంలవారు తలంచి, సందు 

దొరకి నప్పుడెల్లా ఇశే చెప్పినారు. విమర్శగంథము ర్ర్ వ పుటలో: 
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“ఏండ్ల తరబడి యాం ధో పాధ్యాయులట! కవి తోతత్వవి తట! 
a Mud ఆత 

ఆం ధవ్యాకరణ పాం డిత్యమిట్లున్న ది! ఈ పాండిత్య ముతో ఆం|శభాషా 

సం జీవకులబ! కాలమహిమ!” అనిన్ని 80 వ పుటలో “నలువదియేండ్లనుండి 

ఆంధ వ్యాకరణము పాశము చెప్పుదురట! ఏదో నూతనవ్యాకరణము 

చేయుకు' అనిన్ని 228 వ పుబలో 6తద్ధర్శార్థ కవి శేహ ణమునకు హల్లు 

పరమగునప్పుడు నుగాగమ మెచట విపితము? (కొ _త్తవ్యాకరణ ముత్వరగా 
చేసి చేయుదము, ఆజ్ఞ పుచ్చుకొ నియున్నారము గడా! అనిన్ని, 818వ 

ప్రుకులో “ఈ కాలమున విరు నొక___కాదు, వీరొక కాదు వీరే ఆంనభఫౌపో 

మర్యాదా వ్యావస్థాపకులు[) అనిన్ని తరచుగా దూషించినారు, 

16. ఇకాస్తు౦లవారు ఈ విమర్శము (వ్రాసిన సంవత్సరము 1898. 

16 సంవత్సరములు గడచినతర్వాత కృంగారనై హధమునకు సర్వంకహ 

వ్యాఖ్య (వాస్నారు. నైహథము 7 వ ఆశ్వాసము 72వ సద్య ములో 

“చేయ రయ్యెదరు * అనిన్ని, 8 వ ఆశ్వాసము 185 వ పద్య్భముణో “లేం 

డయ్యెడు౯ ” అనిన్ని శ్రీ నాథుడే (పయోగించినాడు, వేంక బరత్నమా 

పంతులవారిని ఇట్టె శబ్దములు వాడినందుకు అంతగా దూషించిన శాస్తు9ల 

వారు (క్రీ నాథుని (పయోగములను గురించి ఏమని వ్యాఖ్యాన ములో 

(వాసినారంశుః: 

“ చేయరయ్యెదరు ? బాల (క్రి, 114 లో లజేకి (=ావ్యతిరేకార్థయు 

నకు) అగుధాత్వను (ప్రయోగమునుభూతంబున మాత్రము చెప్పు తదను 

(పయోగవై రళ్యమును 'తెలుపుటకని కొందణ మతము లేయయ్యెడున్ ? 

చాల (కి. 144 వలన జ లేడయ్యెన్ ? అను (ప్రయోగము సిద్ధించును. ఈ 

(పయోగమునకు గతిమృగ్య ము. * లేండయ్యెంజా ) అని ( లేయయ్యెలో, అని 

యేన్సి మార్చిన సరిపడును. * చేయరయ్యెదరు? ఆ 7-72 ఇత్యాది (పరొళూ 

గంబులం బట్టి బాలవ్యా-లో 6 భూతంబున.. .లిడంతంబు' అనుట (పాయో 

వాద మని తలంపవలయును, ” 
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17. 1898 వ సం, లో ఆం(ధ(ప్రసన్న రాఘవము విమర్శిం చినప్పుడు 

చూపిన అపహాంకారమ్ము ఆటోపము; అప్పుడు చేసిన సింహనావము, 

హాస్యము అట్టహాసము-ఇవి అన్నీ 193150 వ సం, రముఖో కాస్తు)లవారు 

నె పధమునకు వ్యాఖ్య |వాస్తూ ఉన్నప్పుడు అజ్ఞాన విజృంభితములని అంతః 

కరణమునందు తోచి ఉండును; లేదా చిన్న యనూరిగారి నాస్థకరణ 

శాస్త్రము శ్రీనాథుడు చదువుకో లేదన్న కారణమువేత్క అరని శాస్త్ర 

మర్యావను అతి కమించిన దోవుమునకిుుగాను, వేంకకంరర్నము సంకుల 

వారిని దూషించినట్లు, దూషించక కనికరించి విడిచి పెట్టినానేమో ! 

186 లేడయ్యెడుల౯ అని క్రినాథుడు (పయోగేంచిన శయ 

తాటాకుసప్రు సకాలలో నూ, అచ్చుపడ్డ పుస్తకాలలోన్యూూ తమ కంటికి 

కనబడుతూ ఉండగా, 6 లేయయ్యెంజా ) 6 లేవయ్యెంబో ' అని నూర్చి తే 

సరిపడును. అని దిద్దడానికి సాహసిస్తారు ! శాస్తుంలవారు ! ఈ రూపములు 

నన్నయ తిక్కన మొదలయిన పూర్వుకవులు వాడినే అని ఎరుగరు. తను 

కిస్టముగాని శబ్దములు (పొచీన గంథములలో కనబడిర్కే దెద్ది మరి కనబడ 

కుండా తీసివేసి, పరిహ్క్హ్ల_రించి అచ్చువేయించే పండినులలో ఈ శాస్త్రుల 

వారు అగ్రగణ్యులు. వీరు పరిష్కరించిన పద్యాలు రచించిన కవులు 

ఇప్పుడు చూడడము 'సంభవమైతే తాము రచించినవని పోల్బుకో లేనట్టు 

అవి మారిపోయినవి, 

19, అధరణుడుు, అహో బలుడు, అప్పకవి మొదలయిన లాశ్నణ్సి 

కులు శ్రీ నాథాదుల (వయోగ ములు తప్పులని నిరాకరించినారు కారా? 

ఆలాగుననే చిన్నయ నూరిగారున్ను వేంకటరాయశా స్త్రలవారున్ను , లాతుణి 

కులు గనుక్క * లేండయ్యొడుక-) వంటి (పయోగములు తప్పులని దూషించి 

నారగు.....అని ఎవరై నా వాది స్తే, అందుకు మా జవాబు తరుచుగా ఇదివరశే 

"చెప్పి ఉన్నాము; అయినా తిరిగీ చెప్పుతున్నాము, చిన్నయసూరి గారికి 
పూర్వమందు ఏ లాక్షణికునూ ఈ రూపము తప్పని చెప్పనప్పుడు ఈయన 
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తప్పనగానికి (పనూణ మేమిటి 1 చి తౌకికభావలో ఈ తాపము లేదు 

గనుక (గామ్యమని నిరాకరించినారని చెప్పవల్ల కాదుగదా, ఇకను ఒక్క_శే 
వికల్చమున్న గి. పీరీకి (సాచీన(గం ములలో ఈదూఫసములు కనబడలేదు 

అని చెప్పవలెను. తమకు కనబకనిశేబ్దము తప్పని చెప్పేవారు అన్ని (గంగ 

ములూ ఆనతూజాగము జ్వాగ_త్తతో పరీక్షీంచినవారయి ఉండవలెను, 

అంతటి ఆం|భభౌసా పాం సత్యము చిన్నయసూరి గారికి గానీ వేంకట 

రాయ శాస్తఏలనారికిగానీ లేదని మేము రుభావుచేయగలము, అధార్టణుని 

కారిక | పసూణము గాగహించి అహోబలును ,శ్రినాభుని * పనిగాంటి 

అవీ (సయోగము తప్పని నూషించపము, ఆ యోగి లా క కల అవిమృశ్య 

కారిక్యమని తిక్క నాది మహాకవుల (పో? ములు అనేకములు ఉదాహ 

రించి సిగ్గాంతే ముచేసి ఉన్నాము (నూ. బాలకవి సరణ్య ము) అట 

నన్నయ్య నిక్క_న్క ఎ్యనలు రచించిన భారతములో నున్న (పయోగములు 

ఉదాసావంచి, చిన్నయనూరిణారున్ను నారి శాస్త్రమును వేదవాక్యి ముగా 

విశ్వనించిన వేంక ఎరాయశళా స్త్రలవారున్ను భారతము లెస్సగా చేదువక్క 

భారతములో ఉన్న (పాచీనాం ఫఫాసా శబ్దములే తప్పులని నిరాకరించు 

టకు సాహానించినారని మ చేయగలము. *కొంటి మొదలయిన 

యూపములు తప్పన్న అధర్వణుని లకుణమున్ను అహో బలుని లక్షణమున్ను 

పాడయినశ్యే, వీరి లమణముకూడా పాడు లకుణము కాక తీరదు. 

20. ఇక (పయోగములు చూడండి : ఆది అరణ్య, విరాట, ఈం 

అనుశాసనిక అశ్వ మేధ, మహా(ప్రస్థాన, స్వరెరోహణ పర్వ ములలోనివి 

మాకు కైపకమున ఏం ఇంచుమించుగా ఇరవై ఈదాహగిస్తున్నాము. 

ఇంకను ఎన్నో భారతములోనే ఉన్నవి, ఇతర కవులుసాణా ఇవి వాడి 

ఉన్నారు, 

1. చ,...యీలలిళాంగ యందునా | స్ఫాదయయము దద్ద ఆయం దవి లె 

నిప్పలు కింకిను నమ్మ్మ”నేరన। య్యిన ఆది. IV. 29. 
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2, చ, అవని యరా జకంబయినయప్పుడ భూ(పజయందసర్వన। 

ర్యువులు(దొలయు. . .వృష్టి లే! దవ ఆది, IV. 250. 

5, చ,...య! త్య్టలభు పరాకమాన్వితు మహాభుజు నర్జును దివ్యసాయకం॥! 

బులువడయంగ నొక్క_గున ఫుచ్చితి. దద్దయు వేశ్క_గెద్దియుం। 

దలపన యెసు తద్వెరహీతమ్ముగ కామ్యక మొప్పదయ్యె డిన్. 

అర. Il. 290. 

4, తే, 'సహజములు నాకు నిక్కు_వచంబుగుండ 

లములు నివి లేక యున్న చే సమరభూమిం 

గడిది క్ష తులచేత భంగంబు వడుదు. 

గాన యాంజూాలనయ్యెది పీనిెనీను. అర. VII. 204. 

ర్. చ, నినునొక యకుమాతుండుగ చేమది నమ్మం "సేరనయ్యెదన్ . 3, 460 

6. ఉ. చితెము మెచ్చి'నావలన( బిక్క. లగ ఇండియు నాలతొంగియ 
అడి 

చ్చొ తినయట నాకు6 దనయుల ము చెల ము నేయకున్కి_ డా 
అతు ౧౧ ౧౧ య 

న్ను రత్రలమంద జేయుటకునో తల సియొటుంగనయ్యెదన్ , 

విరా, 11. 84, 

(ఆనందము దణములో “ఎలు ంగనయ్యెశు”, (వాత పతులలో “శయ్య 

డన్ “సాధువు. ” 

7, క, ఈనరపతి తహాన్యానములో నొక్క-_రుండేన ధర్మలోప భయమునం 

బూని తససవైన జన పలుకై నను బలుక౦గ 6 జాలండయ్యెడు నకటూా 

» IL 
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8. క, మొగ మొప్పదు నాదెస నీజగతీ నాథునకు చే విచారించియునుం 

దీ ర 3k ప 3 దగ దినికిం గారణమిది యగునని యేర్పటుపచేర నయ్యెదనెట్లున్ . 

V. 306. 

9, ఊఉ. ఇమ్మెయిబాలు6 డొక్క_రుడ యిందజందోలి వధించె నన్న నేనమ్మంగ 

“నేరనయ్యెవ... (ద్రోణ 11. 86). 

10. సీ. గీ... .గెల్పు గెల్పుగ మదీయ, 

దె ఆధి ది శ e . oo బలె సభల దము శాంతి, 1. 6 

Wate ఫీతినూ, 

నినమది తోడనమ్మమిని నెట్టన యియ్యురి( దెంపనయ్యెదన్ 

>» IIL, 218: 

12, తే, సారచందన హృద్యకస్తూరికాదె 

లేపనాలి ప్తి నుండెడు భూపవర్యు 

లకట శోణిత పంకదె గ్లాంగులగుటుం 

గనుటు క్రఢర్వ రాదయ్యెడు6 గనులనాభ, (ఈ II, 16. 

13, లే, అవయవములు రూపజంగ (గవ్యాదభక్షీ 

తంబులైయున్కి_6 గొన్నిశవంబు లువిద 

“తెంతనూ చియునవి గొందఅజటు(లగ6 జాల 

రయ్యెదరు సూడు తమ బంధులగుటంఈ గృహ. (ప్రి Il. 23. 

1*.వ, అదెయన్యాయ్యం బనియలుగను6దగ వువలుకను( దేటీచూడనురాదయ్యెడు 

అనుశా, 811. 

ర, చ,.. -యాహవమునక్రొ ల్ల నయ్యెదం 

(బియంబులుగావొ కొ మాకు6 (బాణముల్ , అశ్వ IV. 7. 
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16. చ... -(దౌపది ఫీమ నేను న, 

ర్తును. గవలం ద్యజంచుటకు సువతవాలితి చాలవయ్య్నెనదీ, 

శునకము విడ్వ-..... మహా ప్రసా, 56, 

17, చ, అనవిని ధర్మరాజ సుతుం గారని కిబ్లను నాదు తమ్మ్ములం 

గను6 గొనునంతకున్ సుఖముగా. గొననమయ్యొ న ని-తెచింగు 70, ,, 

వరద ఆగ ౧ అర తంంాదె హబుందయెంసు. స న్ను 18. వ. సె రర హిత స్వర్లంబునందు స్వర్షత్వ ద్ధి పుట్టు య్యెడు. 'స్టచ్దె 15 

19. నీ, పా, విఖాంతిం జీసి వివేకింప చేరరాబయ్యెశునని లః 

2], భారతమం ద్వే అనేక పర్వములబో కనబడుతూ ఇన్ని (పయో 

గములుండగాా * (పయోగవై రళ్య మని ఈశ్దములు ఏలాకణికడేనా 

ఉఊపేకీంచునా * చిన్న యనూరికి శృంగార నై వభములోని (సమోగములు 

గాని భారతములోని (ప్ర యోగములలో ఏదై నాగాని తెలిసి, జ్జ ప్లియం 

దుండిఉం 1కే, లజికిలీడంతంబగు నగు ధాతుజేకాక, తది తరాంతంబన నగు 

ఛానువుయాగా అన్ను సయు క్షం బగునని లక్షణము కప్పి ఉందును, ఆయన 

పరీప్కు_ రించి అచ్చు వేయించిన ఆది పర్వములో సె య్ న్ని ఇట్టి (పయో 

గాలు, కాబట్ట ఈ [పమయోగము ఆయన కంట బకెనా చూడ లేదనిగాని ; 

చూచిన్యా గురియందు ఉంచుకో లేదని గాని; మన మూపొంచవలెను. 

"అయితే ఈ చిన్నయనూరిని ఇందుకై ఎవరున్ను నిందించగహూడదు. తాను 

చెప్పని విషయములు తప్పులనక కవుల (ప్రయోగములను బట్టి "తెలుసుకోవలసి 

నదని మొట్టు "మొదటి నే (వాసీనాడు. గనుక మేము వేదము వేంకట రాయ 

శాస్తు్రంలవారీ యందే దోపుము ఆరోపిస్తున్నా ము, చిన్నయ్యనూరి నాటికి 

ఛారకమంతా అచ్చు పడలేదు, శా స్తులవారు అచ్చు పడ్డ భారతములోని 

"'శ్రబ్దరూపములు కొన్ని విమర్శించి అము,దిత గంథ చింతామణిలో వ్యాస 

ములు (వాసి ఉన్నారు. తాముగుర్తు పెట్టుకొని ఉన్నవి ఏవో కొన్ని శబ్ద 
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ములు తేప్ప తక్కినవి తిన్నగా చూడ లేదు గాబోలు, ఏది శట్లయినా ఆంధ 

1చదసన్నరాఘవము విమర్శించినస్పుడు, (2వ 14వ పేరాలలో మేము 

ఉదాహరిందిన ఆయన వాక్యములను బట్టి నైహభములోని [ప్రయోగములు 

గాని భారతములోని (ప్రయోగములు గాని ఆయన ఎగు~రని నిసృంశయ 

ముగా మనము "చెప్పగలము, తమకు తెలియని శబ్దము (పాచీనాం ఫములో 

ఉండసే ఉంపదను కచ! ఉండే సత్తు కొన్నాగో తమకు 

తృప్తిగా తమ అంతే? కరణమందు ఏమను కొన్నా అనుకో వచ్చునుగాని, 

తమసాటి వంజితులయిన 'నంటకరత్న ము పంతుల వారువాడిన సా భబ్దము 

తమ అజ్ఞానము చేత అసాళు శబ్దమనుక్రొని, “సంగులనారి నలువచి యేండ్ల 

యాం గ్రవ్యాళ రణోపాధ్యాయతా (పఫావము]! అయ్యె BE 'జీమివో స్య 

నూ లూట్రాః లాక్తాకి స సలువదె యేండ్ల యాం గ వం ండికుల యాం వ్యాక 

రణ జ్ఞానము ఎట్లు కేయుచున్నడో యరయుండు.. వీరే కొత్త వ్యాకరణము 

షవేయవలసిననారు ! అని కొంకుకొ సరు లేకంగా పవతిట్టినారే | ఈలాగున 

తిట్టడానికి వివేకము గల భారవనై నా సాొహనింకతులా? ఇదంతా తమ అజ్ఞాన 

విజృంభణమని తెలుసుకో తేక పోయిఏగదా! “దో స్యమా॥ి అని హాస్యానికి 

అడుగుతారు! 6లూట్రాః లాటా" అని అట్టహాసాలు చేసారు! దయ్యాలను 

పారదోలశమునకు, పామరులను బెడిరించడమునకు, మాం (తికులుచదివే నూర 

ణమం (తాల లాగున ఏమిటి ఈచాస విఖపషికలూ బ్, లాట్? (హోం ! (హం ; 

(హూం 1 ఫట్ హూరత్ ! హిత్ ౪లో ఇాస్తు9లవారి పాండిత్య ములోటు 

గాని లాటీ కాదు; లూటీ కాదు పోటీకి వాసిజాంటారు ? (పౌయః సమాన 
విద్యాక్క పరస్పర యశః పురోభాగాజి అని కాళిదాసు చెప్పినట్టు, వేంకట 

రత్నము పంకులవారిని ఈలాగు అన్యాయముగా నిపష్కారణముగా 

పించడము ఈర ర స చేతనని ఊహీంచవచ్చును. -ఈక్ష్య్యాంభులు ఏదో ఒక 

కూపములో పడడము ఆశ్చర్య ముకాదు, ఇట్టివారిమాటలు వేదవాక్యాలని 

నమ్మి, వారి వెంట నెల్లినవారు 6 అంభువునబకు నంధాను గాంఛుని * వంటి 
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వా రవుదురా కారా? ఇకనైనా ఎకసక్క_ము లాజక వివేకము కలిగి 

"తెలునసుకొందురుగాక ! * లేకయోదుకొ ” అనేది పరాచకముకాదు వాగను 

శాసనుని (పయోగమంతేము ! కవి బహ్మ ప యోగ మం్మతము ! (ప్రబంధ పర 

మేళ్వరుని (పయోగమం [తము] మం|తౌర్గము "తెలుసుకొని యథావిధి 

పునశ్చరణచే స్టే, శాస్తు9లవానిని పట్టుకొని పీడించి మతిపోగాట్టి అసం బద్ధ 

(పలాంబు ాడించిన వై యాకరణ విశాచము వదిలీ పారిపోతుంది, తర్వాత 

పశ్చాత్తాపము నొంది ఆత్మదోపహ మును ద్ధోషించి (పాయశ్చ తము చేను 

కొం మిథ్యాపవాదపరిహార మవుతుంది. నిరుస్ణ మెన శబ్దమును దుష్ట్రమని 

నిందించి దిద్దిన మహాపాతేకమునకు నిష్కృతి ఏలాగున కలుగుతుందో మేము 

చెప్ప లేము, పత్మివతను బంధఛకి అనిపకటించి దానిమనువు కూలవోసిన 

పాపమునకు నిపహ్క్హ్య్బాతి ఉంశే దీనికీ ఉంటుంది, అది ఆలాగుండ నీయండి. 

22, -నేరనయ్యెదను $ ేరనయితిని___ఇట్టి రూపములు (పాచీనాంధ 

ములో కాలబేవము స్పష్టముగా బోధించడమునకు వాడినట్టు మనము 

"తెలు సుకోగలము, తిలింగలకుణ శేపమందు (క్రియా పరిచ్చదమున రివ 

స్నూత్రెములో చెప్పినట్టు, వ్యతిరేక క్రియ వర్హమాన భూత భలివ్యు దర్భము 

లను మూడింటిని బోధి స్తుంది. ఆఅసూ త్రము (క్రింద ఉ దాహారించిన (పయో 

గములన్నీ భారతములోనివి కావు. భూతమునకు “నలుగాన మివ్వనం 

బున) అనే అరణ్యపర్వములోని (ప్రయోగము ఒక్కటే ఉన్నది, ఆభారత 

(పయోగాలు వేంకటరాయశా స్త్రులవారు మన్నించరేమో అనిని, ఉచాహా 

రించిన (పయోగములో నున్న 6 కానము ’ అనేదానికి వేరే అరము చెప్ప 

వచ్చు నంటారేమో అనిన్ని, ఫారతములోనివే సందేహమునకు ఎడ మివ్వని 

(ప్రయోగములు మూడు చూపిస్తున్నాము; ఇట్టివి అనేక మున్నవి. 

మ ఊఉ. సంపద దక్కి_యుండయగ నళ కులనం జనుమమ్ముంబిల్చి ప్రా 

జింప(౫ నంత బేలె పతి నెప్పెడు వారల బుద్ధి నాడ మ 

wre యింక “నీల, ఉద్యో 1, 314. 
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2 క, వారు చెసలొ త్తికొనియు ధరా రాజ్యంబిచ్చి పోయిరా పోరా తా 

రా రణ్య కీడంబడజియును రారాజుం బజెఐకు[చాపరా మన మెలులన్ 

1. 2041. 

3 క. ఇది మున్న యేను [దోణుండు విదురుండును 
జెప్పిన యదియ వినవప్పుడు ఫీవ 1179, 

మొవటిపద్య ములో *మన్నింపడ * అంశే మన్ని౦చినాడుకాడు, 

అనిన్ని 50చవదానిలో “పోరా? ఈ పాపరా”" అంజ * పోయినారు 

కారా పొపీనారుకారా, అనిన్ని మూడవదానిలో *వినవ”* అంటే 

శ్ ’ ( ఆప అన అ అ విన్నావుకాను అనిన్ని తము అట్రి అర్థము స్పష్టముగా చెప్పవలనినప్పుడు 

వర్పమానకాలమునకు “ మన్నింపండయ్యెడుక౯ ? క్ష పోరయ్యెదరు ” (పాప 

రయ్యెపరు ”, క వినవయ్యెదవు ) అనే గూపము లుంటవి. వీటికి ఇప్పటి 

"తెలుగులో “మన్ఫించకుండా ఉన్నాడు” “పోకుండా ఉన్నారు!” 

ఈ వినకరా విన్నా ను) అని మ (పా-చీన భాపులో 6 ే దయ్యెడుక 9 

వర్షమానకాలము 3 తదయ్యెన్' భూత 5 లేదగక౯ా) భవిష్యత్ . పచీ 

నాం|ధభా పాలకు ము సంప్రార్ల ముగా ఎవరూ తెలుసుకోలేరు 5 తెలుసు 

శ్రానుట అసాధ్య మే, (గ్రంథాలలో కొంత వ్యత్య_స్తమె ఉన్నంతమట్టు 

నా "నేటివరకూ ఎవరు సంపూర్ణముగా తెలుసుకో లేదు అని శాస్త్రుల 

వారి విమర్శములో (పకటితమయిన అవి మృశ్య కా రిత్వ మే దాఖలా. 

చాద్ 2 Cn A = 
పెద్ద ఎరు పెట్టుకొన్న ఆం(ధపం జతుల శే (ప్రాచీనాం(భ భా పాజ్ఞూనము 

చాలనప్పుశ్కు శవల (గాంథికమయి ఉన్న (పాచీనాంధ్రభాప. దేశభాపుగా 

నెంచి, వాడుకలో ఉన్న వా_స్తవమయిన "నేటి దేశ భావ (గ్రామ్య మని 

నిరాకరించడము అవివేకముకాదా * ఆం ధభావ (గ్రాంఫికమయి. ఇంచు 

మించుగా వేయివత్సర ము లయిన్యా ఆంధ గంథములు ఆం|భపండితులు 

యావచ్డీ వము చదువుతూ ఉన్నా, ఆకు కవిత్వము చెప్పనేర్చినా, సభలో 

రెండు గడియలు ఈ ఈ గ్రాంధికభాహ ? లో దేశవ్యవహారమును గురించి 
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ఉపన్యనించ లేలే! ఇట్టి భాహ సర్వజనసామాన్యమయిన _ దేశభాపుగా 

ఎన్నటికై నా కాగలదా* సర్వజన సామాన్యమైన చేశభాపు ఉండవర్రా? 

'దేశపాతమును కోరేవారు లెస్సగా ఆలో చిండురు గాక, 

293. వేంకటరాయ శాస్తుంలవారు స్వయముగా ఆం(శ(గంథాలు 

చదువుకొని భాపాలక్షణము తెలుసుకోక, ఇతెరులుచెప్పిన లక్షణము 

(ప్రమాణముగా (గ్రహించి, సాటిపండికులను దూషించిశారనుటకు మదియొక్త 

విషయమును ఉఊదాహారిస్తున్నాము. వేంక బకత ముపంతులవారి ఆంగ 

(పసన్నరాఘవమునందు రవ పుటలో 

చ, ఫొనబను నాణియెవ్వరికి 6 గోమల కాన్యకలా కలాప యా 

ఫఘనులకు డిందుసే యరయ6 గర్క_శ తర్క_వచో విజృంభణ 

న్ననువుగ గోళులుంచం బడు నన్నుల చన్నుల లన 

న్నను మదక్రుంభి కుంభదళ్గనము శన నములు పోవె భారిచన్, 

అ Cx 9 ] స నాచు 24, ఈపద్యమందున్న చన్నులు అనే శజ్దమునుగురిం చి శాస్త్రుల 

వారు విమర్శములో ఏమని (వాసినారో చున సె 

6 ow 9 షా చన్నులు---ఈ పద్యము వై ద్య శాన్తో9చిరముగా నున 

స్స మదిరాక్షి చెవులు తొమ్మిది లెక్క_లనరాదు! ముద్దైయక నులు తమ్యులన రాదు 

శుకవాణి బుగ్చలు ముకురంబు లనరాదు | జ. డు మల్లెమొ మొస్ష' లనరాదు 

గజయానచంద్దు బంగరు గిండులననాదు | సతిజొద్ద. నుడిని మెచ్చదనరాదు 

సరసిజానన ముడ్డి సైకతం బనరాదు | హరిమ్య కా ళ్లీగు క నంగరాదు 

తే, (క్రమత ఫీనికి వీనులు, కోన్నుదోయ్యి 

చెక్కు_లునుు, బలువరుసయు, నిక్క ంజన్ను 6 

గవయు+, బొక్కి_ల్కీ పిరుదు చొక్క_ం౦ప్రుబిశుగ్కు 

లనుచు మును వాడిరవియ చేకొనగ6(వలయు, 



భా పూభేషజము 2౫ 

అని యప్పకవి చెప్పహీతమును వినందగను, చన్నులని కొందరు కవులు 

(పయోగించి యుందురని పంతులువారు (పయోగములు చూూప్రుదురు 

గాయబోలు ! కలవుగాని స్థలవై భవముచే వాని గాహ్యతయుం గలుగనొం డె, 

“అనువుగ గోళులుం చంబడు నన్నుల చన్నుల -నేరచపత'__ఇదియెటు న్వనించు 
య 

చున్న దన-గా_ మెడి కల్యా లేజిలోని యీ విద్యార్థులు _స్రనస్వరూప పరీ 

రమె చ? ఏన న నల గ శ చచ్చిన యిన్ను శవముల _సనములనుకోసితేచ్చి యొ బల్ల మీర, 

నుంచుకొని వానిని ఊపాయముగా తమగోళ్ళతో పట్టి పరిశోధింతురో 
ఆవిద్యార్లులు 

థి 
అని; ఇందలి పవవుపూమ యట్టుది, 

25. అచ్చుపడ్డ అప్పకవియములో మోద నుదాహరించిన సీసపదల 

మందు మొదటిపొవములో “శనులు” అని ఉఊన్నదిగాని 'తాటాకుప్రు సకాలలో 

(మేము పదహారు. (పతులుచూచినాము) “కండ్లు (“కంళ్లు “కళ్లు అని 
క | య ౧౧ ౧౧ | 

ఉన్నది, చక్కని మ్ర్రుని వస్మించినప్పు సు చెవులు,కం ఢ్లు,బుగ్గలు,పం శు చండ్లు 

బొడ్డు, ముడి, కాళు అనేశబ్బములు ఉచితమయినవి కావనిన్ని, వాటికి బదు 

లుగా వినులు కనులు చెక్కలు పలువరుస, చనులు, పొక్కిలి, పిజుందు,. 

అడుగులు అనేవి వాడవలె ననిన్ని ఈపదేశించి, 

తే, రణమువర్శించుచో వీరర సమునందు, యుద్ధపం-చకమునం దెక్క_ యొజ్జసారెం 

గాళ్ళటంచునచించుటగాంచి కవులు, చెప్పుక నిరిమి (గాళ్ళ నిచెలగికృతుల, 

అనిచెప్పి, సారంగధరచిరిత్రములో కవి “మియాళ్ల” అని త్ర వర్ల 

నలో వాడినాడని (ప్రయోగ మిచ్చి ఊర కున్నాడు, అయితే అప్పకవి అను 

శాసన మేమిటిి “కాళ్లు అనే శబ్దము సాధువా? అసాధువా? అసాధ్ధు 

వయిళే, తిక్కన వాడుక తప్పా? సాధువయిలే సారంగధరచరీ[తములో' 

వాడినట్టు (న్రీవర్ల నలో (ప్రయాగించవచ్చునా¥ లేక తిక్కన వాడినట్టు 

యుదవర్ల నలో-నే వాడవలెనా? కొందరంటారు: కాళ్లు అచేశబమొక్క._ 
ధిర ౧౧ ఎ 

“శ్వీకాదు “అనరాదు? అని అప్పకవి చెప్పిన “చెవులు మొదలయినఎనిమిదె 
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శాలకు భహిహ్ము._రణమయినది, ఎవ్వరూ ఎక్కడా వాడహాడదుు పురుషు 

అవిగానీ, గ్ర్రలవిగానీ అవయవములను చెప్పినప్రుడెల్లా (గాంథికపదము లే 

వాడవలెను” అని, మరీకొండ రంటారుః:“యుదపం-చక ములో తిక్కు_న 

వాడినది (పమాదము కాదు; (పమాణమే” అని, మేమడుగుతున్నాము తెలి 

యక, అప్పకవి “చేకొనగవలయుి నన్నశష్టాలు శవాంగములు వర్శించి 

నప్పుడు వాడవచ్చు నొక అప్పుడు వాడిలే చెచిత్యభంగముకాదాో అని 

ఎవరిస్ట్రము వారిదిఅంకే వాదము లేదుగాని అప్పకవిమత మేదయి ఉంటుందో 

'స్పష్ట్రముకాదుగ దా, 

26. మరీ “చన్నులు? తప్పనిఎందుచేత వేంకటరాయశా స్త్రలవారు 

పంతులవారిని దూషించినారో తెలుసుకోవలెను, అప్పకవి తప్పన్న శబ్దము 

కచండ్లు గాని “చన్నులు? కాదు. ఆతడు చేకొ నవలయునన్న ది, అశ, రాలా 

నిక్కు_చన్ను ౫వ పూర్వమందు *నికర్కు_? పరమందు “కవి (అగ్థానుస్వారా 

దేశములతోశ్రే ఉంయేచేగాన్సి వట్టి “చన్ను” శబ్దము వాడకూడదని అప్ప 
కవి మతమంటారా శాస్తుులవారుకో అట్లయిలే కన్ను లకున్ను అచేగతి 

కావలెను; కనుదోయి అసేవాడవలెనంటారా? అడుగులు అన్న ప్పుడెల్లా 

*చాక్క_ం౦పు అని ముందుచేర్చవలెనా! అదేమోమాకు తెలియదు; మాకో 

దెవ్యద్భష్టి లేదు. శాస్త్రులవారు స్పష్టముగా చెప్ప లేదు; విమర్శములో 68-వ 

పుటలో “గొప్పకొప్పు); “గాప్పచన్నులుి? “పెద్దపిటు(దులు”; అని 6 -గామ్య 

భంగిగా చెప్పుు అసహ్యముగా నున్నది,” అని ఆశక్షేపించినారు. 

27. అప్పకవిలతముణము పట్టుకొని వేంకటరత్నం పంతులవారిని 

“పండ్లు అని ఈ కిందిపద్యములో (పయోగించినందుకు నిందించినారు, 

ఆ. చెలియనీదు ముగ మువెల౮సంజందురుయగయి ౦డువెన్నెలనిడుయబం డ్లడాలు, 

28, అప్పకవి నిరాకరింపకపోయినా, శాస్తులవారు చెంపలు 

-గామర్షవమున్నాా రు దానికిబదులుగా “చెకు ' వాడమని ఆజాపించిచారు. 1 (0 ఘు. లు గ్రాలు ల నా 



భాపూభేపజము ౭౭ 

అప్పకవి “బుగ్గలు? (గామ్యముచే స్తే , వీరు “చెంపలు” (గామ్యుముచేసినారు, 

మెడికల్ కాచేడీలో వ్యిదార్జులు ఏశబ్దము వాడవలెనో విధించి నారుకారు. 

29, పంకులవారు తమనాటకములో 94-వ పుటలో శనూపినతల్లి 

కాకు నమస్క_రణంబు నొనర్చు నఫూ అవి లా శబ్దము (పమోగించి 

(వానినారు. అప్పకవి మతమేవో మాకు స్పష్టముగా తెలియలేదని మోదీ 

చెప్పివేసినాము, మాకు లోకమూం కవులూ మాత్ర మే (పకూణము, శాస్త్రుల 

వారికి అప్పకవిమాట (ప్రమాణము. వారివిమర్శము ఇది: 

కాళ్ళ కం... ఈపదమును కనులువాజినను వాడిరిగాని (గామ్యకమ్యు 

వగాపా నున్నది, స్ 

“కాళు అనివాడక చొక్కంపు టశుగులు” అని అనమంటారా? 
౧౧ 

80. ఇక అప్పకవిగారి మక మున్ను శా స్తులవారి మతమున్ను ఇంచు 

మించుగా ఒకే గనుక శెంటిని కలిపి మేము విమర్శించ వచ్చును. ఆధర్య 

ణాచార్యులవారి మాటు పట్టుకొని అహోబల పండితులవారు శ్రీ నాథుని 

భాషేకాక తిక్క_నభావమమాణా నిందించినశే, కాకునూరి అప్పనశాస్తు)ల 
మాటపట్టుకొని చేదము వేంకటరాయ శాస్త్రంలవారు, కొకొగ్రాండ వేంకట 

రత్నము. పంతులవారి ఫాేకాక, నన్నయ తిక్క నాదుల భాహకూడా 

(గామ్యనుని నిరాకరిస్తారు. ఈ ఆం|ధపండితులకు, లౌకికభాపా, (గ్రామ్య మే 

ఆయను? కవుల |గాంథికభాహకూడా నిరాకరించి మాల చ్చేదము చేస్తే మరి 

ఏభాహకు వీరు లక్నణము నియాపిస్తారు* తమసంకల్పముచొప్పున భాహను 

పుట్టించి శానిలకేఇము నిర్జ్యప్హ ముగా తమతృప్రికై చెప్పుకొని తమ పాండి 

త్యము సర చేగుక్రాంటారా? భారతమయినా తిన్నగా చూడకుండా 

(గాం ఇకార ధ్ర భాపాలకుణము చెప్పే ఈపం ితులకు (గాంథికాం(ధ 

భాసాడేవి కలలో నిజస్వమూపము చూపించివేసినది గాబోలు. ఇతరులవలె 

నారు (శ్రమపడి (గంభఖాలు చదువ నక్క_ర లేదు కాబోలు, 
(can 



౮ వ్యాసావళి 

81, “చన్నులు” మెదలయినశబ్టముల (పస్తావము ఈ కాలములో 

-నాగరకుల చెవులకుఇంప్రుగా ఉండకపోయినా, మామెట్టుకు మాకున్ను అస 

హ్యముగా ఊన్నా ఇవి (గాంథికాం ధ్ర ఫెాపాలకు.ణ కౌస్రంములో మాన్దా 

శిషి కృములుగా పండికులు ఎన్నినవి గనుకను, వేంకటరాయ శాస్తుంలవారు 

"ఇవి అపరిహార్యమని చెప్పిచేసిన విమర్శములో (భమాధీనులయి, నిష్కారణ 
ముగా వేంకటరత్న ము పంతులవారీని నిందించినారని మాకుతో-చినది గను 

కను వీటిని మేము చర్చించవలసివచ్చినది. ఇదె *కీవలము శ్వా స్ర్రీయవిపయ 

ముగా భావించి సహీంచవలసినది, వేంకటరాయశా స్తు) లవారు కేవలము 

శబ్దశ్యాస్త్రణీవులు; శబ్దశా|స్త్రమే వారికి జీవాతువు; కబ్దళా స్త్ర వే కన్ను ; శబ్ద 

శాస్ర మే చెం; సర్వమూశబ్దశా స్త్ర మే.లోకము లోకముతోపాటువారున్ను 
మారీపోయినా, వారిశీబ్దశాస్ర్రము మారదు, లోకవ్యవహారము ఏలాగున్నా 

శబ్దాలు శ్యాప్త్రములో చప్పినశ్లే ఉండవలనట! నవ్వినా, ఏడ్చినా, ద్విం 

చినా, తిట్టినా, తుమ్మినా, దగ్గినా, నిల్చున్నా, కూర్చున్నా, శాయ్రృములో 

విధించినశ్లేకాని, దానికి అణుమాతమైనా విరుద్ధముగా గంథాలలో వర్షీంచ 

కూడదట, లాతుణికులు ఏశచ్దాలు వాడమని అనుశాసించినారో ఆళబ్దా లే___ 

అకుళాలా అవే-ఒక అచ్చుగాని హల్లుగాని, ఎక్కు_వగానితక్కు_వగాని, 

ఉండరాదట 1! కత్తులమోద నాట్యమట! (గంథరచనకు తమవంటి పండితులు 

తప్ప మరీయెవరుసాహసిం చినా భిన్న మర్ఫ్భులు కాకతప్పదట, కొక్రొగాండ 

జేంక టరత్న ముపంతులవారు సాహాసీంచి చేతకానిసాము చేసీ ఒకళ్ల ౦తా తెగ 

కోనుకొ న్నారని లోకానికి నెల్ల డిచే స్తే, సామాన్యులు ఇట్టిపనిలో చొర 

బడి ముప్పుతెచ్చుకోక నిరుప దవముగా జీవిస్తారని భూతదయచేతను, శాస్తా 

భిమానముచేతను, వేంకటరాయశా మ)లచారు పంతులవారి (పమాదములు 'సవి 

_సరముగా నిరూప్ంచి, తమ నె వై పుణ్యము (ప్రకటించి, లో కోపకారకులయి 

నారు. అప్పకవిశాస్త్రరహ స్యములు తెలియకపోవడముచేత పంతులవారికి 
కలీగినవన్న (ప్రమాదములు ఈ వ్యాసము 24.29 -పేరాలలో ఉట్టంకించి 

నామ్ము అవి వివరించి ఇప్పుడు ఉపన్యసిస్తన్నాము. 



భాపషపూశ్లేవ జము డగా 

82, వేంకోటరత్న ము పంతులవారీ[ గంధమందు ఏపి 6 గామ్యభంగి 

గాను” 6 గామ్మ, కమ్యువగాహీగాను ఉన్నవని అప్పకోవిశ్మా స్త్రమును పట్టి 

శాస్త్రులవారు నిందించినారో, అవి ముందుగా చర్చిస్తాము:(1) చన్నులు, 

(2) గొప్పుచన్నులు, గొప్ప కొప్పు, (3) పెద్ద పీలు(దులు, (శ బుగ్గలు 

చెంపలు (ల పండ్లు (6) కాళ్లు, తర్వాత అప్పకవి తప్పన్న తక్కిన 

మూడుశీబ్దములు, అనగా చెవులు, కన్నులు, బొడ్డు వీటినిగురించి తరచుగా 

విమర్శిస్తాము, 

88, (1) చన్నులు._28 వ పేరాలో పంతులవాథఠు “చన్నులు? అనీ 

శబ్దము ఎట్లా (పమోగించినారో తెరీయుటబఏకు ఆ శబ్దయుగల పద్య ముదా 

హరించినాము; 2క వ పేరాలో శాస్తులవాకి విమర్శమందలి వాక్యము 

ఎ_ఫి వాసినాము, “అన్నుల చన్నులు” అని (వాయవము తప్పో వాటిమోద 

“అనువుగగోళులుంచుటి తప్పో పంతులవారి పద్యములో ఏది తప్పో తెలి 

యదు, సనశల్య పరీక్షకులయిన శాస్తుులవారి దృష్టికి పంగులనారి వరన 
అకు జాలి టు లా 

“నుజికల్ కాలాశీ విద్యార్థులు శవాంగపరీ ఈ చేసినట్టున్న దట, నసన్నయాది 

మహాకవులు ఏలాగు ఈశబ్దము వాడిఉ న్నారో చూచి,విచశుణులు జ్ “చిత్థము 

అనౌచిత్య ము నిభూపించవ లేను, 

84. నన్నయ గిరికాదేవిని వర్ణిస్తూ *వలుందచన్నుల బెశంగు అని 

తిక్కన ఊఉ తరనువరీ సూ *ీ దరణములును నడుము6 జనులు గన్నులు” అనిరి 
అలి రాశాం 

క 1 శ వడ సిదముం (ప్రాచీనులు చన్నులు) అని జహువచనముగా వాచడము వ ద్ధము శీనా 

థుడుకూడా నె హధమందు:___ 

క, హా రపరీకాౌమివ మున భూరమణు(డు గమిచె నింతి పొంకష్రం జన్నుల్ 

కూరిమి “నీనిమియబణులకాంసారంబులు వొచమ. జిగురు గోఠరుల క్రొనలన్, 

అనేపద్య ములో, దమయంతి “చన్నులు” నలుడు “*నేరిమికా) “గోరుల 

శొనలన్ ” “కమిచె నని చెప్పినాడు, 6తర్రుశిచన్నులు రాఖి చిత్తమును 



౮౦ వ్యాసా వళి 

హరించి అని ఏ విశేసణమూ పూర్వమందు పెక పరమందు *దోయి 

కవలు' చేర్చక, వట్టి “చన్నులు? అని బహువచనరూపము దమయంతిని 

గురించి చెప్పినప్పుడే వైపుధములోనే ,క్రినాథుడే వాడినాడు, ఇమే 

సింగనోచన్నుల [కొవ్విదంబు' “ఇట్టి చన్నులపెంపు అనిన్ని నాచన సోముడు 
6 చం(దెకలు వోలె? జన్నుల ముత్యాలసరము లమరి అనిన్ని వటి బహు 

వచనయాపము,ప్రార్యమందుగాని పరమందుగానిఏమి చేర్చకుండా-సోచన్నులు 

శబ్దమే వాడి నొరు. కానుశాన్తోంపనిప న వేతిలస పండితుల కుపొ 

ధ్యాయ యన దగిన ముద్దుపళనిహాణా *ఎటులోర్వ నున్నవో యీ కన్నె 

“చన్నులు గోపసింహునినోటి కుమ్ములకును' అని రాధను గురించి | వానీనది, 
9 షష = J (6 9 సత్కా_వ్యములలో నన్నయ మొదలుకొని కవులందరూ ఈ చన్నులు శబ్దము 

ఇ A= = దడ ళు ర సభ్యవ్య నలో వాడి న్నారని సిద్దాంతము చేయడము నక్రు ఈ (ప్రయోగములు 

బాలవా * చాలవంజీ, చాల్రీనన్ని ఉఊదాహారించగలము. మరి నెంకట 

రత్నము పంతులవారివాక్య ములో శా స్త్రులవారి బుద్ధికి శవాంగపరీక్న స్ఫురింప 

జేసిన శబ్దదోవు మేమిటి? “అన్ను లచన్నులు,అని అన్నులు పూర్వమందుండుట 

దోవమన్నారం కే చూడండి పోతరాజుకూడా దశమస్కంధము ఫ్రూర్య భాగ 

ములో హమంతబును వర్ష నలో సరిగా 6అన్నుల చన్నులిఅనే వాడినాడు, 

కం అన్నుల చన్నుల దండవిపన్నులు గా కెల్ల వారు (బదెకి రిగాకీ 

చన్నులుమోటీన వలి నాపన్నుులు -గాకకండ6 దర మె? (బహ్మాదులకున్. 

ఇకను “అన్నల చన్నులమోద అనువుగా గోరులుంచుటి శీవ_స్టన 

ములు మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులు కదీకు కోసము తీసినట్లున్నదని చెప్పి 

అసభ్య ముగా నెంచినారను కోవడమునకు శాస్తులవారికి తెలియని విపు 

,యమా పండితుల సత్కాావ్యము లన్నిటిలోనున్న “నెలవంకలుి “నోరు 

వంకలు “చందురుకూనలుి 6 వాండినోల్ష జీరుులు) “చెక్కుటలు, “నఖ 

కింశు కార్చనలు” 6రక్ర-చక్రంభములమి6ద గోరంకుశంచాని కయుక్రు కిటుకు 

కుక్కు న నజకి పట్టుటలు? ఇత్యాదులు" 
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వ 
ఏర, మరి అయితె పంతులవారి వాక్యములో ఎక్కడ నున్నది అస 

భ్యతః? శాస్తులవారి విమర్శమువల్ల శే మనమూహ్ంచి తెలుసుకోవలెను, 

పంతులవారి పద్య మునకు వ్యలనుయిన జయదేవుని శ్లోకములో “కానా 

కుచమంశ లే కరరుహోః సానన్ల మారోపితాఃి అని ఉన్నది, దానికి పంతుల 

వారు తెలుసన “అనువుగ గోరులుంచయుకు నన్నుల చన్నులన్ ” అని (నానీ 

నొరు. దీనిలోని దోపుము కా స్తులవారు ఎట్లు వివరించినాగో చూడండీః.._ 

(ప్ర. 20) 

86, కఅన్ను లని యాబహువచన మేల? మూలకారుండు “కుచమంశలేి 

యని ఏకవదనమునసే తృప్టిపాంచదెను గదా! నీరకిమా తీ ము 6చన్నులి 

నని యీ బహువచన మేల? “అన్ను చనుంగవి యన్న నింతరుచిగా నుండదు 

గాయబోలు 

అప్పకవి లక్కుణములో విహిత మెనట్లు “నిక్కు_జన్నుగవి అని ఏక 

నసనముగా ఈ శబ్దమువాచక బహువచనముగా చన్ను లనిడము (గ్రామ్య 

కత్య్యూవగాహి శా స్త్ళులవారికి తో-చయుట్లికాబోలు ఇట్లు ఆశేపించిడంటారుి 

ఐతే జయ దేవుని శ్లోకమందు “కాన్తాకుచమంశ లే” అనే వాక్య మునకు నై ధ 

రో్మప న్యా సపరముగా “మ త్తీకరీస్ట ఏ కంభశిఖకే” అసే వాక్యమున్నద్రిగనుక 

రెంటికి తెలుగులో “సప్త మ్రెకవచన శబ్దమేివాశవలెనన్నారుగానిచన్నులు? 

అనే శ జుయు బహువచనమందు (ప యోగించకూపదని శాస్తు)లవారితాత్స 

ర్యము గాదంక్కే అదివేశే మరి ఒకదోవుముగా గణీంచక, వైద్యశాసోచిత 

ముగా నున్నదని హాస్యముచేసి అప్పకవిలకుణ ముదాహరించ్చి “ అప్పకప 

'చెప్పుపహీతేము వినందగు ? ఈష పస్తావమందు ఉపదేశించడము అతి(ప'స్కక్తి అవు 

తుంది. మూలములో ఏలాగున ఉంశే ఆలాగునచేకూచా తిప్పకుండా తెలుగు 

చేసినారు కారని చాలాచోట్ల పంతులవారిని విమర్శకులు నిందించిజ న్నారు. 

(పసన్నరాఘవము మొట్ట వొదటిపద్య ములో దే “చెక్కి ళు లందు అచేశిబ్బము 

మూలమందున్న 6 గండద్వయె ) అనే దానికి "సమముగా లేదనిన్ని, “ఇట 



ఛాతి వ్యాసావళి 

తత్త్యాగము ఆపకర్ష కముగా నున్న ి వనిన్ని నిందించి నారు. చెక్కు_దోయి 

క్కు గవ, చెక్కి_లినోయి, చెక్కి_ లీగవ-ఇట్టిక ప్ర మేదై నా సంఖానస్ఫూ లర్రికై 

వాడమంటారు గాబోలు. మరి ఒకచోట మూలములో నున్న *“దిక్కాంళా 

కు చకుంభకుంకువము రసన్యాపాయి అనే నాక్టము తెలుగులో పంతులవారు 

“ దెక్కు_రి గమనలు కుంకుమ పూతక ” అని (వాస్తే 6 మూలములో వీరికి 

(దెక్క- రిగమనలక్రు కుచకరంఛములున్న వి, కిరిగమనము లేదు, సర్వకలా 

శాలాధి పులక (యూానివర్చి3 వారికి) నుచి పంతులవారు వీరి కుచకుంభ 

ములను హరించినందున బరువు తోసిన పిమ్మట నింక కరిగమ నేమి హరీణపు 

తమే!? అని శాస్త్రులవారు (పత్యాఖ్యానము చేశినారు. (చా, విమర్శము 

పు. 118) “కుచకుంభములయెశల శాస్త్రుల వారికి గల అఫఖిమానముచేత యూని 

వర్చి!ఏవారిని ఈ రసికులు ఎట్టు సాకూతముగా చెనకినారో చూచినాశా? 

వారిశాలస్త్ర్య, మే వారికి ప్రమాణము. యూనివర్చిటేవా రేమం కునేమి? లోక 

మేమంశేనేమి? కుచభారముఖో ఒక విసమైనా తగ్గించడమునకు శాస్తుులవా 

రంగీకరించరు! 

కీ రి శేషులయిన కందుకూరి విశేశలింగము పంతులవాదు నోప్యాంగ 

వర్గన నిందించి సత్కావ్యములందు ఇట్టి అక్లీ లదోహ ముండకూడ దని తమా 

(గ్రంథములలో (నాసినారు. ఏరి హితోపదేశము శాస్త్రు1ులవారికి కిస్టదుగ దా, 

కీ ర్రీశేషులయిన సీతారామాచార్యులవారు శ్యరత్నాకర  పీతికలో “వీరు 
న్ు కం 89 (కవులు) వర్ణనలు సేయ మొదలుపెట్టిరా మిరు నమ్ముదురో నమ్మురో తల్లి 

"నేని శేశాది నఖ పర్యంత మొక్కయంగ మైనం జిక్కక సివమె త్రినట్లు 

వరింపక మానరు, అది యెటి పారవశ్య మో యొటు గరాదుి అని గరి ంచి 
a) రు J? 

నారు, మనళా స్తు9లవారి దృష్టికి ఆచార్యులవారున్ను ఫీరేశలీంగము పంతుల 

వారివలెనే పాహంనులు. 

87. (2) గొప్ప కొప్పు-గొప్పచన్నులు, వేంకటరత్న ము పంతులవారి 

(గంథమునందున్న (చూ, 1కి-వ పుట “మామండోదరి గొప్పక్రాప్పుని. 
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ఆఅచేఒక వాక్యము విమర్శించి కాస్త్రులవారు *ఫొప్పథళొప్పున, పెద్దకొప్పున, 

అనియిట్లు | గామ్యభం ౫గా 6 ఫాప్పచన్నులు., “ పెద్దపిబు (దులు? ఆనిచెప్పుటు 

అసహ్య ముగానున్నది” అని మాషించినారు; గాని (పమాణము చూపించి 

నాగు కౌరు. అప్పకవిల కుణములో 6షాప్పకొ ప్ప గానీ తప్పని చెప్పిడండ 

కేకు కుటిలత్వము కోమలత్వము కుంతలముల ముఖ్యగుణములట; అవి 

చెప్పక గొప్పతీనముమా త్రము చెప్పినందుకట ఈదూపుణ, కుటిలత్వమున్ను 

కోయమలక్వ మున్ను కవులు కఘుంతలములకు చెప్పినారుగాని కొ ప్పుకు ఎవరూ 

చెప్ప లేదు. లకుణనొ్య్ర్యములో ఈవిపాయమును సరించి విధికశనబడనప్పుడు 

కవుల పమయోగములే (ప్రమాణము గనుక అవి ఉడాహరిస్తాము. పాండుర౦గ 

మాహాత్మ్యాములో (చూ 111 65) *6పామర(ప్రమదలక్రు తే లెడుకన్ను దోయి 

“ముద్దు మొగంబు *అన్నువకొను” తోపాటు 6గాప్ప కొప్పు పెట్టిన శ్రే, శ 

కృష్ణునికిన్నీ “*నాప్ప కొప్పు పెట్టి (చూ. 1/7. 77) _ కమాసరం'ఖెన 
మాయూరపింఛంబుతో వైకష్రముం బొంది చిక్కాంబుచే గొప్పయెకొప్పు 

గన్బట్ట” అని రామకృష్తుకవి వర్తించినాడు. సికా్యగగణ్య ముద్దుపళని 

రాధి కాస్వ్యాంతనములో క నీగొప్ప కొ ప్పునకెనయౌనె శిఖికోటిఘనులతో బహు 
మెతి గన్నయంత” అని కృష్ణుని వర్హించినది, పొమర ప్ర్రీలకు, పురుషులకు 

“గాప్పకొప్పుి ఉచిత మైనా ఉత్తమ స్త్రీలకు గొప్పకొప్పు? అనుచితమంశే, 
చూడం డి: క్రి గో పేనాథకవి శీకృష జన్మఖండములోని వాక్య ములు. 

సీ విభుడు రాధిక కొప్పు విచ్చినతోడ-నే వల్ల భుసిగవిచ్చె వనజగంధి (ఆ. 2) 

సీ, *కమనీయకాంచన కమచేలముగట్టి మోమునకస్తూరి బొట్టుదిద్ది 

“కకునుమదామంబుల గొప్పక్రొప్పమరించి నవ్య మణీ భూ హణములుదాల్సీి 

భువనమోహనవేసయై” (2) (ఆని అయోనిజయైన కళావతివర్ణన్ర 

ఈళకవి ఆధునికుడని ఆశేపమయికే, ఆం ధపండిత AES క్క్కు_లకు 

ఆయుర్వేడము, సరసకవుల జీవాతువు, శృంగార రసార్లవముగదా తారా 

శశాంక విజయము! అందలి (పయోగము సిద్ధమకరధ్వజమువ లె (థాంతిని 



౮ారి వ్యాసావ ట్టి 

పోగొట్టి శాస్తు9లవారిని హృష్ట పుహ్రాంగులనుగా జెయగలడని వము 

తున్నాము. 

నీ విప్పుకప్పగు గొప్పకొప్పున విరినల్ల గలువల దం ఇలు వచెలువుమా జు,” 

(నాప్ప కొప్పు తోపాటు *ఫొప్పచన్నులు అని చెప్పు'ఎహడ అస్యా 
మన్నారు చూచినారా, గిర్-వ పేరాలో మే మన్నమాటకు ఇది తా) 

ఇముకాదా? 

88, (ఈ గొప్ప కొసప్సుిను నిందిస్తూ వాసిన వాక్య ములో సక గొప్పపెలు( 

దులు కాడా (గామ్యమన్నారు. “పిబు (ది శబ్దము కోవులువా డెినవనిన్ని అవే 

6 చేక్రా నగవలయు”ననిన్ని అప్పకవి అనుశాసించి ఉంచగా అందుకు వి! ద్ద 

ముగా శాస్త్రులవారు  శాప్పపిణు(దులు? తప్పన్నా లేమి? మాకువింత శా 

ఉన్నది, ఐనా పంకులకారు 6 ఫాప్పపిజుదులు అని ఎక్కువ (పయో 

గించినారో శాస్త్రులవారు చెప్పినారుకారు. “గొప్పి అనే విశేపణము 

లేకుంణా, బహువచన (పత్యయములు వర్గము లేకుండా “పిబుయయి అని 

సీతావర్ణనలో మాకు కనబడ్డది (చూ 75-వ పుట), ఈవాడుక మహాకవుల 

వాడుకచొప్పున ఉన్నది? గాని దానికి విరుద్ధముగా లేదు, పిణుయదు శబ్దము 

ఏకవచనముగానే గొప్పకవు లందరూ నాడినారు. కొందరు *గొప్పవీణబుందు 

అనిక[కాూడా అన్నారు:---కళా పాగోదయములో “బ్బ పాలీం*ు 'లేయగాను 

గొప్పపీజుందు”; రాజపాసానవిజయములో ఉగాప్ప పిలుంయ పెంపు” అప్ప 

కవి (గామ్యమన్నది “ముడ్డి”; దీని తాపాంతరము “మూడి” శబ్దర'త్నా కరమం 

దున్నది; దానికి లక్ష్యము కళెపూర్జోదయములో ని (పమయోగమున్న ది, 

య్రువక్ల నలోనిది కాదు. మల్ల యుబ్ధివర్ల నలో గణపవరపు వెంకన్న శగగ్దాము 

(క్రింద ముడ్లియాని ” అని (వ్రాసినాడు, వటి వాడుకలో “తుంటిి “పి రలు) 

అ"నేశబ్బము లున్నవి; గాని శిష్టవ్యవహారముచొప్పున (గామ్య శబ్దములు, 

అంతకన్నను ఎక్కు_వ అ'సభ్య ము “ముడ్డి”. సంస్కృతము వాడుక భాహగా 

ఉన్న ప్పుడుగాబోలు “కటి? శబ్దము (గామ్యమని శిష్ణులు నిషేధించినారు. 
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అయినా 6కటిసూ తము (గామ్యము కాదు; కల్చ్బములలో 'దేవిషప్రాజలో 

“కటిం పూజయామి” అనిఊన్నది. Tans వైహునములో కటికబ్దము 

'వాడినాడ్కు  తటశబ్దఘటిత మెనది గనుక శాస్తు గలనా రు తం. 

89. (4) బుగ్గ, చెంప (వసన్నరాఘవములో (చూ. ప్రట క), 

సీతావర్ల నలో ౪ ఇప్పప్రూ మొగ్దవ లెను బుద్ద ” అని ఉన్నది. అంచుక్రు 

4 శుక వాణిబుగలు ముకురంబు లనరాను ” అప్పకవి ఇట్టుప మోగింపరాదని 

స a వాల అ చెప్పినాడు అని శాస్తులవారి విమర్శము; గాని ఇ రున్నూ (పయో 

గెంచినారు, (చూ, చరా శీలి ). 

40. (పసన్న రాఘవము (చూ, ప్ర 65) 

వ, “*షితిసులచేత ఏవ(బకు ₹ంజిగురాకుల చల్ల గాలి తత్ 

శ్నీతిపతి స్ర్రర్తెఫియుగకము చెంపల జెమ్మటం బాపనో పె 

అని పంణులనారు రాజకుమారులకు * చెంపలు” పెట్టి లే, శాస్తుంల 

వారు ఆశబ్దము 6 (గ్రామ్య మని ఆవేేపించి, 75_వ పుటలో సీళతావర్ల నలో 

మర్గా ఈశట్దము కనబడిచే, *మరల నీశబ్దమును (ప యోగించుకొ న్నారు, 

న య. యందురు. వాడుకలోని వన్నియు 'దెచ్చిపెట్టుదురా ? 
65 వి 5 ఇ ఇది “* ఏీళుట ” వంటిదే అని గట్టగా బుద్ధిచెప్పి నారు. 

త్త, “ వీకళట” వంటిచే అని చెనకడములో సూవన యేమిటంటే 

(పసన్న రాఘవములో (చూ. పు. 14, 1089) రెండు నూశుచోట్ల 6 (కపటి 

అ"నేశబమున ది, విమర్శములో ___ో ఫీరికింతకన్న శబదయువొరకకపోయెనా! 
ద 2 “ది 

so -నిజసీింగ ముల జడలంజెలలసచు నీశున్.. ” 

ఇట వక్త రాముడు ; _ప్రమాంకములో వక్త లకు, శ్రీలు టు, ఇట్రియు త్ర త్హమూప 

నాయక ee ఈగామ్యోి తగదు, చు. (గావ్యుత్వ 

మధమో_క్తిషు అని లకుణము నేర్చుకొనవలయును. వీరిమతీమున నీచపాత 

“ములకు లకుణవిరుడ్ధ మయిన గామ్యము పనికిరాదంట 1! రావణ ల మ్ముణులకు 



గా వ్యాసావళి 

(ఈ గామ్యమయు పనికివచ్చునలు. ఏమి సర సవ్యవస్థ !” అని ఆక్నేపము, మేము 

'ఈవ్యా'సము ర్వ పేరాలో చెప్పి నమా ఒకర ఇదె తార్కాణము. శాస్తు)ల 

వారు తమ్మపతాపరుదీ యములో నీచపా[త ములకు శ (గామ్య భాస. వాడి డితే 

పంతులవారు (గ్రామ్య ద్వే షులు గనుక నాటకములలో నీచప్యాత్రములేకాదు 

లోకమందు ఎక్కా ఎవ్వరూ (గామ్య భాపహువాచే కూడదని వాదించి 

నారు $ కాగిత ముమోవ (గామ్య భాహకనబడిచే వారి కండ్లు భగభగమం జేవి. 

ఈ వేంకటరత్నము సంములువాగు అట్టివారుగనుక క సప లే (వాసిన 

యానాటకములో ఊ _త్సమపా[త్రములచేక (గామ్య భావ మాట్లా డెంచినట్టు 

చూపించి ఆక్నేపించశమునర సందు నెదుకుకూ ఉన్న శాస్త్రులవాంకి ఈ 

EYE శబ్దముకనబ కి లే ఎంతో అట్టహాసము, నింసానానము చేసి ఇట్లు 

(వాసినారు, క్క శప కితే అక్కున “ఫీకుబవంటిది ? అని విధివిరామము 

లేకుందా అయినదాని! కానిదానికీ చెనకి చెనకి చంపినారు. అయితే 

శాస్త్రలవారి విమర్శములలో ఒకవి శేపు మున్నది. అదిచూ స్తే బ్రోపమూ 

వస్తుంది $ నవ్వ్యూవస్తుంది. ఇతరులను ఏ సోహపములకుగాను వీరు నిందెస్తాకో,. 

ఆవోపు ములు తాముచేసినవన్నమాట మరచిపోతారు గాబోలు ; ఒకవేళజ్ఞ 

_ప్రీయం దుంకే ఆవిషయము ఎవరికీ తెలియదని ఎవయాకనుక్కో. లేరని 

అనుకొంటారు గాబోలు. గడునువాలేగాని మోసపోయినారు, ఈవ్యాసము 

రెంశవభాగములో ఇట్టినిశేవములు కొన్ని విమర్శిస్తాము. * పీంకు * శబ్దము 

(గామ్యమని ఇంత ఏకులా కిన శాస్తు)లవారు తొము రచించిన కథాసరిత్సా 

గరమునందు ఈఏ శబ్దము ఏలాగున వాడినారో చూడండి. ఆఘోర 

వానరము అతనిమోదబకి బుద్దెప్రూర్వకముగా అతనిపాపమునకు శా స్ప చేయు 

నదియుంబో లె ముక్కు_కొ లికివేసి గోళ్ళతో చెవులు పీకివేసిపాజిపోయొను ” 
(చూ. పుట, 101, పంక్తి ) ఈ వాక్యము అధమప్యాత్రము నోటి నుండి 
వచ్చినదెకాదు 5 కథకులయిన శా స్తు)లవారుతమనోటనుతాము పెట్టుకొన్న దే, 

ఇట్లివాక్య ములో 4 పీకి ౫ (గామ్యమెలే, ఆశబ్దము[(పయోషంచవచ్చునా 3 

'శథా సరిత్సాగరమందు 6 వానరము * సన్యాసిచెవులు * ఫీకుట ) (గ్రామ్యాము- 
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కాకపో కే, (పసన్మరాఘవమందు ఏనిక గున్నలు పింగముల జడలు పీయుట 

(గామ్య మెందు కవుకుందె? ద్వెతీయ ము దణమందుభాణా ఈ పీయశజ్ఞమ క్లే 

ఉన్నదె. అర సున్నమా త్రము అధికము -గానున్నదె.(చూ. ప్ర. 186)ఇం కా మరి 

కొన్ని వాక్యములలోహాణా ఈ “పీకు ఉన్నది. యతికథలో (చూ, ఫు. 

242 అశుగునుండి 2 వపం క్ల) “ఆభిమువు ఒకకంటిని పేకి చేతంబెట్టుకొని ఇట్లు 

నియె.” అనే వాక్ళమున్నది. ఇది నీచపా[తము నోటిమాటకాదు, హాస్యోక్త్తి 

కాదు.కథకులుగా (శా స్తుంలవారు స్వముఖమున వచించినవాక్య ము. రెండవము 

(ద్రణములో! పిల్ల గించి” అని దెద్దుకొ న్నారు.(చూ. పు, 449 పం కి 15), మొన 

టిము.దణము 1891 సం.ముది? రెండవది 1911 సం|!ముడి పంతులవారి (ప్రసన్న 

రాఘవము 1897 వ సం.లోను శాస్తుంలవారి, విమర్శము 1893సం.లోను అచ్చు 

పడ్డవి. ఇట్టి చిత్రములు ఈ వ్యాసము మూడవఫాగములో అనేకములు 

చూపిస్తాము-ఇపుజివి చాలును, 

42, “బుగ్గలు” (గామ్యమని అప్పకవి నిషేధించినది నిజమే! గాని 

వేంకటరాయశా స్టులవారు సాగా వేంకటరత్న ము పంకులవారివవెనే తము 

నాటకమందు 6రేక్రిడుతమ్మిి మొద్ద శల రేవొరబుగ్టకు నాదు సట్టికికగాకతి 

వంశవీరునికి. గంజజు6 జేమిగతిన్ లిఖించెనో” (అంక, 11) అని ఉఊ_త్రమ 

పాత నోటే, ఉ_త్హమపాతనుగురిం చే “బుడి అని పలికించినాశే! “ఇం 

అ 9 z ౦ ఆ లక క నా ౪ చూ 2 పలుమా (గామ్యుమనుటకు శాస్త్ర సమాణఇము శాస్తుంలవారు వాక్సిం-ద లేదు 

పంతులవాడు! చెక్కిలి శబ్దము ఎరుగనివారుకారు. మొళ్టి మొద ఓ పద్యముగాను 

త్రి లజ 6 అ ఇంకను మరి కొన్ని వోట్లను(చూ. ఫు. 9 72్ఫచెక్కి_ళులు? (వమయోగించినారు, 
6 క అగ ళ అ 3 అ చెక్కిలి” పద్యమందు పట్టకపోతే చెంప” పెట్టుకొ న్నారు, చెంపశేబ్దము 

“కపోల ము” “గండస్ట్థలము' లకు పర్యాయపదముగా ఫూర్వకవులు వాడక 

పోయినా; ' కచెంపక్రాప్పుి వర్శ్మించినారు. (చూ. భానుమతీపరీయా 

ణము: పొగ్గి శ చెంపకొప్పు) “చెంపకాయలుికు బదులు *చెక్కిలీకాయలు” 

“చు. కాయలు? అనరు. “చెక్కులు? అనగా “బుగ్గలు? అవునో కాదో? 



౮౮ వ్యాసావళి 

బుగ్గలు 6 బ్బెత్తుగా నుంజే-నే అందము, చెక్కిలి. . కపోలమ 

యిశే, కవపోలఫి తి కపోలఫలకము అని కవులు వర్షి ంచినారు, చెక్కిళ్ళు 

చెక్కులు, చెంపలు, బుగ్గలు, కపోలము, గండస్థలము, గల్ల ము: ఇవి అన్నీ 

కవులు తమయిస్ట్రానుసార ముగా వాడినే తప్పుపట్టసాడద నిమామత ము, నెవ 

ధములో (8. 208) (క్రి నాభుడువాడిన గల్ల శబ్దము (గామ్య తాదోసావసా 
మనీ ఆలంకారిక లా వ్నేపీంకు రని" శాస్త్రిలవారు వ్యాఖ్యలో (3 నానీ డోరు 

కొన్నారు. ఆత్మవిశ్వాసము ఆత్మగారవము గల కవులు న Re 

భయపడరు. భవభూతి గల్ల శేబ్దము నిరాటంకముగా మాలతీమాగవమందు 

వాడినాడు కాడా? మనుచరిత్రలో (5. 69) పెద్దన, సొండురంగమహాత్మ్య్య 

మందు (1, 94) రామకృష్ణుడు 'సభ్యవర్హ్ల నమం దే గల్ల శబ్దము (ప్రయోగించి 

నారు. వారిని ఏమిచేయగలీగినదె లకుణళశా శాస్త్రము పల్ల లను భయప 
బూచి! గల్ల శబ్దము సంస్కృతములోనిది కానే కాదు. ఇది (పాకృ్ళతశబ్దము. 

వాల్మీకి ప్రాకృతనూ[త ములలో 1, 8, 105 గోణాద్యా: —dl మ 

గల్ల అని ఉన్నది, అందుచేతనే కాబోలు సం స్కృుత ము వాడుక భి 

ఉన్నకాలమందు (పాక్ళత సాంకర్యము నిషేధించినారు. వాడుకలో లేని 

(పాచీనశీబ్దములు, ఛాంధ'సములు “ఆక ములు అని సాంకర్యమిష్ట ము లేకనే 

ఆకాలములో ఇట్టివికూడా శిషులు నిరాకరించి ఉంటారు, ఇస్తే వాడుకలో 

లేని “కేవల (గాం శికోశబ్దములున్ను పామరులుమా[తేము వాడే (గామ్యము 

లున్ను శిష్టుల లౌకికభాపులో కలియసాడదన్న నియమము ఇంగ్లీ షులో 

ఉన్నట్టు పెట్టుకోవవము మంచిది, 

48. (5) పండుచెలీయ నీదుమొగను చెలంసం జందురుయుగ. 

బండువెన్నెల నిడుంబండ్లడాలు అని పంతులవారు చేటిచేత సీతను వర్షిం 

పించినారు. (చూ, ఫు, 29 ఈ వాక్యమందలి “పండ్లు అవే శబ్దమును 

దూషించి తమ విమర్శమందు-_-పండ్లట! చెలిపండ్లుమళై. మొడ్డలనరాదుఅని 

అప్పకవి అని శాస్తులవారు ఊపదేశించినారు. వీరికి అప్పకవి గురువయి తే 



భాషా భేపజము ౮౯ా 

వారికి గణపవరపు వెంకటకవి గురువు.:చూడండి నెంకటకంి చెప్పిన లక్ష 

అము; (పబంనరాజ విజయనెంక ేశ్వర విలాసము (పు. 1కు 

సీ, తులు మహి మోము చం[దుయు నును రజనెల 

బొమలు విం డా కం లేణములు ముక్క 

నువుయివ్వు చెవులు శ్రీల నునుబండ్లు మొల్ల ల 

ఇర మిస క్పైక్కు. లన్షములు మ. 

తాటిషంజ "మెద -విందము (వేళ్ళి పగవముల్ 

కరము లబ్బములు కతుములు దిరుస 

దులు గేలు తూండ్లు గుబ్బలు గిరు ల్వళు లల 

రదు వాళ్ నాభి గహూ నకుము 

కోటు లరులు తొడ లంట్లు మోకాళ్ళు బొంగ 

రములు పిక్కలు పొదులు గుల్బము లరడలు 

(పపదములు సార సములు నఖరము లుడుల 

దగు 'లెడదమ్ములు నెనుపల్క వెలది కొప్పు, 

ఈ వెంకటకవి అప్పకవికి ఎందులో తక్కవ! ఎన్నో (గ్రంథాలు 

(వాసినాడు. అతని (ప్రబంధరాజ విజయసెంక ేశ్వర విలాసమునకు క్రీ రి 

శేషులయిన ప్రాం జ రామకృస్థయ్య గారు (నాని పత్రిక చూడండి. “అమ్మా! 

ఇంతవాడా ఈయన! అని మిరు ఆశ్చర్యప శతారు. ఇతను గొప్ప లాక్నుణి 

వంకన మహ్మ పౌఢుశని ఈ మోగే జగన్నాథ మల్గుగారు (వాసినారు, 

గనుక పంతులవారి (ప్రయోగము లకు ణవిరుద్ధము ఎంతమా[తముకాదు. వెంకట 

కవి లకుణముతప్పని ఒకరం, “కాదు అప్పకవి లక్షణమే తప్పు అని 

,ఇంకొకరంటారు. మా మతము యిదివరశే చెప్పినాము గదా, ఏ లక్షణము 

కవి పమోగానుకోధమో అదేఒప్పు. కవిపమోగములలో వై విధ్యముం శే 

అంగీక రం చవలసినదే. కవులు య థేస్ట్ర ముగా లోకమునుం డిగాని (గ్రంధముల 

నుం శెగాని శబములు (గ్రహిస్తారు. కూడదని నిషేధించడానికి ఈ శాస్త్ర్రులవా 
రు అల లట 



ఇాం. వాళ్లిసానళి 
- 

రెవరు? ఆయన శెవరిచ్చినారు ఈ యఢికారము? లేని ఆడికారము తెచ్చి 

పెట్టుకొని, ధూం! ధాం! హూత్ !వహోత్! అని అంటే ఎవరు మన్ని స్తారు 

వారిని * 

44, నన్నయ “పంగ్లు శబ్దము వాడిజంశేే మాకు కనబడ లేదు; 

“గాని తిక్కన్న గంగ ములందు వాలాచ్ వోట్లు అదె చూచినాము; (తవ నలో 

కాదు) ఈ (ప్రయోగము చూడండి, (గ్రామ్య మో అ(గామ్యమో మోరే 

విచారించండి, 

కచ, వినుము జరానుబంధమున వెం డుకతం శము6 బండ్లు వీనులుం 

గనుగవయుక౯ా జరంబొరయు.గాని యొకష్పుడు6 దృష్ణ కీర్ల గా | 

దు, (అనుళా. 1. 147) 

శ్రీనాథుడు కాశీఖశమందు (చూ, 8. కిక గీ. సండ్లు చేర్వానికడలు 

చూపకయమున్న కాలునేయాడుతజేయంద కదలవలయుందీర్ల సేవకు? అనిన్ని 

సాముద్రిక శాస్త్రము చొప్పున పురుషుని కల్యాణల కణములు వర్లిన్తూ, 

సీ.గీ, .. .భాగ్యనిధి ముప్పదియు 'రెండుపండ్లవాండు (చూ. 4. 39) అనిన్ని 

(వా వాసీనాడు, పాండురంగ మాహాత్మ్య్యమునందు (చూ.2, పం (ఛ శకృద్ధుడో 

గాగ బాటించె సే వేల్పు (పహ్లాదు6 గడుంచాల పండ్డానాండ * అనిడన్నది, 

45. (6) కాథి.=ఈ ఐ వ్యాసము 2ర్వ పేరాలో, అప్పకవి “కాళ్లు” 

శబ్దము (గాహ్యమన్నా డో, లేక (గ్రామ్యమనిన్ని ఎక్కడా వాడకూడ 

దనిన్ని నిషేధించినాడో, లేక ఒక్క ప్ర్రీవర్ణనలో మాత్రమే కూడ 

దన్నాడో bons "తెలియడము లేదని (వాసినాము; గాని గుబ పక 

శికయందు (బు శ్రీ కల్లూరి వేంకటరామశాస్తు)లవారు “అప్పక విగారమతం 

బున, వ. సర్గ నగ్గరాదు? అను పద్యంబుచే “కాళ్లు అని (పయో 

గింపయాడదనియే నిద్ధాంతప పజిచిరి; కాని కాళ్ల నుటక్రు! Se TE (పయో 

గంబులు భారతమునందు( 'బెక్కుులు గలవు” అనిచెప్పి, ఈ (క్రీందను (వా వాసీన 

మూడు (పయోగము లుదాహారీంచి “ఇంకను [బమోగంబులు పెక్కు._లు 



భాషాూభేవజము కాం 

గలవు) అన్నారు:(1) భార. ఆది. క. కడకాణ్లుపట్టివానిని (2) ఆది, 

ఆః ర్. క. “విని రోయుదీ కాళ్ళం బెనలౌ (8) విరా, ఆ. 1) సీ, కకాళ్ళ 

యోప్పిద మాడు కట్లునుజ్బలము చేయంగ.ి గుప్పార్ధ ప కాశికాకారులు అప్ప 

కవి మతము అంగీకరించక పోవుటకు కారణ మేమిటి? అళనిమతము కవి శేఖ 

రుల (పమోగములకు విరుదముగా ఉండడమేగదా |! అప్పకవికి ఫూర్వు 

లయిన ఆదెకవులు నన్నయ తిక్కు_నలు రచించిన (గంభమందు "పిక్కు_ 

స యోగ ములుం శగా (వాటిని చూడకాగాని ఉసేక్షీంచిగాని నిరాకరించి 

గాని) వాటికి వ్యత్య_స్తముగా అతడు చెప్పిన లక్షణము తవ్పని సిద్ధాంత 

మయినది గదా. కల్లూరి వేంకటరామశా స్తు)లవారు (గామ్యువాదులుకారు; 

వారికి 6 గామ్య ములు అసహ్య ములు. అయి పే, వీరికిన్ని వీదివంటిపండి 

తులకున్ను ఇతరుల 6 గామ్యము” ఒకస్పుడు సహ్య మున్ను అ(గామ్య మున్ను 

అవుతుంది. అప్పకవి నిరాకరించినవి కొన్ని అంగీకరించినట్టే, కీతన 

(గామ్యమన్నవి కొన్ని అ(గామ్య ములని ఈ కాస్తు9లవారు సిద్ధాంతము 

సినారు. మేముకూడా ఈ పండితులవలెస్కే ఇతరులు చేసిన సిద్ధాంత ములు 

అవెరాఘములని విశ్వసింపక, అవి లోకవిరుద్దములుగా తోచినప్పుడు విమ 
రించి స్వయముగా యథారము లవునో కావో నిర్ణయించుకొంటున్నాము, 

ఇతరులు అందరూ ఒప్పుకోన్నా ఒప్పుకోకపోయినా, ఎవరి త్భ_ప్తిలోసము 

వారు మాత్ఫభొ పావివయములో ఇట్టి మిమాంస చేయకమునకు అధికారము 

గలవా శే గదా: మార్భభిహ ఒక్క. రిసొ ము షకాద్యు పండితులు గుత్త 

కొన్న దిగాదు, 

46. అప్పకవి బాగా భారతము చదువుకో లేదనితో స్తుంది. బాగా 

చదువుకొని ఉంటే, “రణము వర్శించుచో వీరరసమునందు యుద్ధ పంచక 

మున దిక్క_ యొజ్జసా రెం గాళ్ళటంచు రచించుట గాంచి కవులు చెప్పుకొనిరి 

మోిలాళ్షని చెలణి కృతులి అని అతడు (వాయకపోవుము ఓకాళ్లు' “-కాలుి 

శబ్దములు నన్నయే వాడినాడు, సప్రార్గప్రకాశికలో ఉదాహరించిన మొదటి 



౯౩౨ వ్యాసావ 2 

వాక్య ములో “కకకార్లు. అని కాన్న దిగాని “కాళ్లు అని బేదుు ఆ క్ష 

కాళ్ళియినా ఉత్తమ స్ర్రీవికావు; ఊత్తమప్రురుషునినీ కావు. రెండవవాక్య్ళము 

సా మెతే. వాటికన్న మం చిప సౌగములుదా ఫూరిస్తా ము. ఆద, ర, 1రిలో 

ఓకంతి.. .గంగనీళ్ల గార్లు మొగంబు్నడిెకొ ని అన్న వాక్యమందు కుంతి 

వంటిజా త్రమక్న (త్రయ 'ద్ర్రవనినయములో “కాళ్కు శబ్దయున్న ది. ఆది 6. 

289 లో “ఫిమనేనుంశు.. - కాళ్లు గడిగిక్రొని యాచమనంబునేసి అని, ఫీముని 

వంటి ఉత్త్పమకు తియ క్రుని వివయములో కూడా ఈ భబ్దము నన్నయే 

వాడినాడు, యుద్దసంచికమం దేకాక విరాాం 1. 2ఏతి లో “కాళ్ల యొప్పిది 
4 

మని అర్జునునివిపాయములోనుు విరా 2, 17లో “కాళ్ళును జేశులు (వేలి 

అని మల్లునివిపాయమంనును,. భిహత్తం 1. 181లో అర్జునుడు తన అవస్థ 
గం అప అ nw a శ 9 కృష్ణునితో చెప్పుకొన్న “నిరతముగాదు గాండివము నిల్వణనోర్వవుగాళ్లు 

అ నేవాకిమున అడ్జునుని విహషయమందున్ను, తిక్క నవాడినాడు. నిర్వచ 

నో త్తరరలామాయణఇమందు హాడా (చూ, 6. iH) కృపబుు నన్న కాళ్ళి!ం 

PE శ ణి? టం 
బడియెకొ అని వేంక బరత్నిము పంశులవారన్న ళ్లు సరిగాఉన్నది, వీర 

రసమునందు యుద్ధపంచికమున కనబడేవి తెగెనకాళ్లు మొదలయినవి గనక 
యం జ్యో 6 9 క క్ 9 A అవి వేంకటరాయశాస్తుులవారు “అన్నులచన్నులిను గురించి చెప్పిన క్ట్రే మిడి 

కల్ కా లేజివిద్యార్గులు పరిక కోసము కోసి పెట్టుకొన్న సవాంగములని 

అంటారు గాబోలు. అప్పకవికూ డా ఉ త్పొాహమునకు ల క్యు ముగా రచించిన 

జ శద శాల 6 న సె ర్తి “ది, ఏ పద్యములో (చూ. 4, 277) కృషుడొడిసి కాళ్లు వట్టి పెక్ (ద వీంచావ్ర 

మనుచుఖరుని(దోచెం గాళు మొ'దుగాకొ' అని కాళుశేబము యుద వర నలో 
౯ ౧౧ ౧౧ ౦ఏడ6& 2 £3 

ఉచితముగానెంచి (పమోగించినాడుగా బోలు, పాండురంగ మాహోక్మ్థ 

మందు (చూ. 1, 126) మృగవధా జీవి కుద్దాంత మోననయనల *నెటికరులు, 

6 నిబ్బరంపు గుబ్బచన్నులు ) * తొడలపెక్కువ ” తోపాటు కాళ్లు ) 

కూడా కవి వర్శిందినాడు, సభ్యమో అసభ్య మో కవుల*శ తెలియవలెను. 

విజయవిలాసములోని * కలిక్లినటీవేణిచెలువంబు కాళ్ల బెనంగి అనే (పయోగ 



భాపాభేహజము నోర 

ముంవ-గా, న. బోని యమో గాళ్లు ఎందుకు అప్పకవి ఉదాహ 

రించినా శో ! (పథావతీ (వద్యుమ్నమందు (చూ. 2. కిక “ కచ్చపంబుల 

బోలి మింగాళ్లు దనరు * అని పింగళ సూరన (పయోగము అప్పకవి చూడ 

లేచు గాబోలు. ఆధునిక కవులళో కూడా కాళ్లు * వాడినవారు (పనిద్ధు 

లు న్నారు. 

(డై క్రీ. వడ్డాది సు బ్య్బానాయ కవిగారు వీ కమోర్వశనీయము ఏ అం. 

ఉఊ...నీటుగ మేడమియి వెనెనిన్వై చేం దన కాళ్లుదొ టిలకాబోటి -చెనంగ 

ముంవరకుయబుచ్చల నూర్వశి నన్ను డాయఃనా శ అనిన్ని, (బం శ్రీ, మండ 

నే పార్వతీశ్వర కవిగారు? = తనకాంచికాళ్ల 6 చెనంగ౯గా * అనిన్ని 

(పమోగెందినాగు, ఏరు అప్ప కవియము చదివినవాశేగాని అప్పకవి అను 

శాసనము నిరాకరింవినారు. ఇకను ఈ మోకాళ్లు * 6 మో6౮గాళ్లు 6 సదె 

గాళ్లు మొదలయినవి తరుచుగా సరస కవులు Coles ఉన్నారు. 

పింగళ సూరన పభావతీ (వద్యుమ్నములో (చూ, 2, 86) ఈ మలల 

బోలి మోిలాళ్లు దనరు” అ నాయికనున్ను,. గణపవరపు చెంకటళవి 

ద్య్వాతింశదవయవవర్శ నలో 6 మోకాళ్లు బొంగరములు ? (చూ. (ప్రబంధ 

రాజ, ఫు. 115) అనిన్ని వర్శిందచినారు. తారాశశాంకవిజంయములో___ 

6 సదెగాళ్లు ఇెన్నునం గూర్చినొక్కి_ మదన కాస్త మెజింగ...” ఆని ఏ 

యూానివర్చి వారికీ భయపడకుండా, వేంకటరాయ శాస్త్రుల వారివంటి 

రసికులు మెచ్చుకొ నేబక్ట్య: రచించిన సరస వర్ష్మ నలో 6 సుదెగాళ్లు ౩ అని 

ఉన్నది. ఇంతమంది కవుల సర సరచనలలో ree ఉన్నాం వేంకట 

రలు పంతులవారు |వాసిన “మాపినతల్లీ కాళ్ళకు నమస్క_రణంబు నొనర్చు 

) అనే వాక్యములో ఉన్న “కాళ్లకు” శబ్దము నిందించి, వేంకటరాయ 
In (4 అ 2 డె 1 రు + ఈ పదమును కవులు వాడినను వాడరిగారి (గ్రావ్యుకమ్య్యువ 

గాహిగానున్నది? అన్నారుగదా ; వార్మీపయోగ ములు ఎరుగక ఆశ్నేపించి 

నారని ఊహింతమా ? లేక, ఈ కవులందరూ తెలివితక్కు_వచేత (గామ్య 

త 



కాద వ్యాసావళి 

శబ్దమువాడి'నారనిన్ని నన్నయాది మహాకవులందరి (ప్రయోగములు (ప్రమాణ 

ములు కావనిన్ని నిరసించిశా స్తుంలవారు నిరాకరించి ఉంటారని ఊహిం 

తమా? శాస్తు్భలవారు గొప్ప పండితులయి తే అయిరి గాని ; వారికన్న 

మాదృష్టికి ఈ కవులె ఎక్కువ గొప్పవారు. ఈ కవులకన్న శాస్తులవారి 

దృష్టికి అప్పకవి గొప్ప పండితుడెతే ఆయెనుగాని మా కీ కవు లేప్రూజ్యూలు, 

లోకములోను, సత్కా_వములలోను (పచురముగా ఉన్న * కాళ్లు” శబ్దము 

అప్పకవిలకుణము చొప్పున (గామ్యమని (భమపడి ళాస్తుంలవారు తౌము 

వాడకుండా ఊరుకొంశే డఊరుకోవచ్చునుగాన్సి ఇతరులు వాడినప్పుడు 

(గామ్యమని నిందించడము అవివేక విలసిత మనిపించుకోదా ? 

47. (7) * చెవుల) అప్పకవి (గ్రామ్యమని నిషేధించిన ఈశబ్దము 

కూడా వేంకట రత్నము పంతులవాఠు (పసన్న రాఫఘవములో నే అనేక 

స్థలములలో వాడి ఉన్నారు. అదేమో శాస్తు)లవారు ఈ నేరము ఉెపీ 

తీంచి ఊరుకొన్నారు ; వింతగా ఉన్నది; పంతులవారిని తిట్టశమునకు 

అవకాశము దొరికితే వృథాపుచ్చ వలసిన వారు కారు. అప్పకవి అనుశాస 

నము అశురాలా అనుసరించ వలసినదే అని శిరసావహించి శా స్తుంలవారు 

€ చన్నులు 9 మొదలయిన శబ్దములు (గామ్యుములని ఆశ్నేపించినశే, “నెవులుూి 

అ'సభ్యమని తలంచి నురికొందరు పండితులు (పావీనాంధ (గంధములు 

దెద్దుకున్నారు గనుక మే మౌ ళబ్దము అసభ్యము కాదని తిక్క_నాది మహా 

కవుల (ప్రయోగము లుదాహరించి సీద్ధాంతయు చేస్తున్నాము, ఏ పండితు-డెగా 

తనకు ఈ శబ్దమిష్టము కాంకు టే తానుమానుకోవచ్చునుగాని ఇతరులువాడి తే 

దూషించడమునకు అధికారము గలవాడు కాడు, ఇతరుల (గ్రంథములు పరి 

ప్క-రింప బూనుకొన్న పండితులు _లేఖకదోవుములు దెద్దవలసినదేగాని 

(గంధక ర వాడిన ళ్బ్ణములు మార్చకూడదు, అట్లా మార్చినవాడు కూట కరణ 

దోవుము చేసినవాజే ; (దోహ్. 
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శకి. పోతన భాగవతము చదివిన వారందరికీ భాగవత మాహాత్మ్థి 

మును వర్ణించి కవి రచించిన పద్యము నాలుకకొ నను ఉంటుంది. ఒక్క. రీతి 

శానే దేశమందు అంతటా. 

క, భూషణములు చెవులకు నఘపేవణములు నృుక్యుచి త్త భీనవణములు హృ 

తోవుణములు కల్యాణ విశేవణములు హరి గుణో, పచిత భాహణములళ్,, 

అనీ పాఠము సు పనిద్ధ సిద్దమని విన్నాము. మేము చదువుకొన్న అచ్చు 

పుస్తకములో ఈ పాగ మే ఉన్నది. అయితే 1901వ సంవత్సరమందు ఆనంద 

ము(దాకురశాలలో ము(దైతమయిన పు_సకములో ఈపానము కనబవదు; 

మొదటి చరణములో “చెవులకి బదులుగా *నాణికి అనిజన్నది, కళ్లు 

నులుపుకొని జాగ్రతగా మరీ మరీ చూదచినాము, *వా-ణి-కి అని మూడ కర 

పహ స్పన్స ముగాఉన్న వి. పూర్వము అచ్చు బడ్డ పుస్తకములు మళ్తాచూచి 

నాము. “చె-వు-ల-కు అనినాలుగ కురములు ఉన్నవి. తాటాకుప్రు స్పకాలు 

చూచినాము. వాటిలోమాడా చెవులకు అనే ఉన్నది, ఈమార్చును 

గురించి ఫీకికలో ఏమయినా పరిప్క్క__ర్తలు, రాయదుర్గము నరసయ్య శాస్త్రుల 

వారు; తంజనగర౦ శేవెప్పెరు నూళ్ళేయ్యవారు, (వాసినాలేమో అనిచూచి 
నాము; గాని అందులో ఏమికానరా లేదు ; అయితే (బా శ్రీ. నాగవూడి 

కుప్పుసామయ్య బి ఏ. గారు (వాన్న వీ ఫ్ర కలాణ్ (చూ. ఫు, 12) 6 కనా 

లంకార విశేపుమును బోతననానావిథ చిత్రగతులవీనుల విందుగా రచియించి 

యున్నవాడు” అని, * భూవణములు సెవులకు ” అశేపద్యమ్బు  సెవు 

లకు అేశజ్తిముగలపాఠ మే, ఉదాహారిం చినారు, కుప్పుసా మయ్య గారు. 

(గంథములో ఉన్న “ భూపుణములు వాణీకి” అనేపానముచూచి, ఎత్తు 

కోక * భూవణములు సెవులకు” అని తమకు సుపరిచితమై జిహ్వా (గ 

మందున్న పాఠము ఊదాహరించడము మా ఊహాను బలపరస్తున్న ది; ఇం చే 

కాక, ఈపద్య ములో 6 హరిగుణోపచిత భాహణములు " వాణికి భూపుణము 
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లని చెప్పితే, తక్కినవిశేపుణములు సంగతమయి పొందికగా కనబవవు;౫ 

పొందేన్యా : పరివ్కు_ ర్లలు అప్పకవి అవివేశముచేతచెస్పిన తప్పులకుణము 

(ప్రమాణముగా సుక్క Ci my సానముమార్చి, లేనిపావము 

చేర్చి, పోళతన్యగంభము పరిష్కరించి ఉంక్షే, అట్రిపరివ్మతి ఘోర 
మయిన దుహ్కృతి అవుకుంద దానికిమరి నిష్క్బూతిలేదు. తంజపురి లేవ 

ప్పెరుమాళ్ళ య్య వార్ల ంగారు ఏతాటాకు ఫ్రుస్టకములలోే *భూపుణములు 

వాణికి” అనే పానముచూచినాగో తక్కిన తౌటాకుపు సకములో నున్న 

“భూపుణములు సెవులకు” అనేపావముకన్న ఈ పానము మంచిఎనిన్ని 

పోతన్న ఇస్తే (నాసిజఆంటావనిన్ని ఉఊపాాంచచమునవ తమకు ఏమికార 

[ములున్న వో, చెస్పవలసినవారయియున్నా రు. అమయో్యూ పోత నామాత్యా ! 

అయ్యా ఆం(ధఖానవతమా! పోతన ఒంటిమిట్టవాడా?' ఓరుగంటివాడా! అని 

తగవులాడుతున్నారు గాని పోతన్యగం వము తొరుమారు అయి నే చూడరు, 

చింతించరు, 

అప్బకవిబోధికులయిన యిప్పటికి పుంగవులుతప్ప నన్నయ మొదలు 

కొని మహాకనవులందరూ "వీనులు “చెవులు? ఆనే శష్దములు పర్యాయపద 

ములుగా, పద్యములో ఏదెఇమిడితే అబే వాడుకున్నారు. “పినులు అనే 

కబ్దమునకు ఏకవచనము లేనందున, ఒకదానినిమాతమే చెస్పి నపుడు “ఇవి 

అనకతీరదు. “ఢడచెవులనిడితి” (ఆశే. 1,21) మొదలయిన నుడికారములలో 

పలుకుబడి తప్పకూడదు; 6చపెషవీనులంి అనరు. లలల! అనుకకు 

మారుగా *చేటపీనులవేల్పు” అంశే అసహ్యముగా ఉంటుంది. ఆం(ధనామ 

సంగ్రహము, సాంబనిఘంటువు, ఆం(ధఫామార్టవమ, మొదలయిన క్రోన్స్ 

ములలో "వీనులు “చెవులు వేరి ఉన్నవి, “చెవులకు నుత్చవంబొందు 

౩ (అర. 1. 857 అని నన్నయవాడినాడు. 6చెవులకు నింపెసంగ) 

x ఆఖ్యా హొ కథాసారం మమకర్ల రసాయనం (భాగ 1.8) అని శ్రమ 

క్యా గవతేమా లోల మర దున్న ది, 
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(శాంతి 11% 895) నాచెవులకింపారన్ (శాంతి VI11.18ర్స, “చివులారవింటి 

(ఆశ. Il, 130) అని తిక్కన, 'చెవులుచల్ల ౦ జేయన్ (శృ. శా, 11.89) అని 

పిల్ల లమ రీ పినవీరన-ఇట్లు కవులంవరూ (పయూోగంచినారు, అప్పకవే బంధ 

కవిత్వల కుణములో (IV. 884 సీ వ్ల న. “కవులకు జెవులపండువులు నేయి 

అని (వొానినాడు. 6కావ్యంబు సర సులెన, కవులచెవులకు 'నెక్కినంగానినమ్మా€ 

డెందుం బరిణతిగలుగు కవి విశ్వరుం మి (నిర్వ. 9) ఆ అని తిక్కు.న ఛాలా 

కాలము క్రిందటనే కవులకు “చెవులు పెట్టనాదు, * పవడంపుజొత్తులచెవుల 

రూపడయంగ * అని అర్జునునికిన్ని చెవు లుంచినాడు (చూ, విళా, 228), 

కవులకున్ను ఇతరఫురుషులకున్ను “చెవులు “పెట్టడము తప్పుకాదుగాని, 

“ఉరక్తమృ స్త్రీలకు చెవులు “పెట్టితే (గామ్యతాదోపముకలుగుతుందో అని 
వాదించే వారని పట్టుకొని సీడిన్హూడన్నపిశాచమును పారదోలంటకు ఈ 
(పయోగమం్మతము జపచరిస్తుంది, (చూ, నిర్వ, VI. 47) , లీ 

చ. పొలయు సమిోరణంబు నినుపుందనుప్రుం దగ నింఫు నెమ్మనం , 

బుల నొకయింపు. బెంప రతిబోటులు వి(భమ మొప్ప వ్యంజ 

న్నులపయి. న్ లమర్చుచుళ చనూలత లించుక: నొంక గుంటేలం '' 

బులు మెల పొందగా జెవుల పొందునథ6 జేర్చుచు€ గూడి వేడుకన్, 

ఇట్లు నీతా దేవికి ఆవిడవెలులకు “చెవులు” “పెట్టుటకు తిక్ళో_న' జంక 

లేదు. అయితే అతడు ఆపక యు న అప్పకోవీయము 

చదువుకొన్న బా శ్రీ వావిలి 'కొ లను స పంతులవారు కుమారా 

భ్యుదయములో (1. స్ట పొ.) కక్ష విలాసంబు నిసీయను చెవులను గమ్మల 

గొలుసుల గవయక నిలిపి అని.'” (పయోగించడము పంతకానా? అంత 

కన్నా వింతకాడా ఈ. సుబ్బరావు పంతులవారే తమ సులభ బ్యాాక రణ 

ములో (చూ, 8ి-వభాగము, పుట డిర్సోళ్రైవులలో. గమ శ్రీజ పెట్టుకొ నిిఆనసో 

ఉత్తమ స్ర్రీల వర్శించుటయందు చెవులు” ' యోగ్యమయినపదమ్సు 'కాదనిన్ని 
“క్నులC గమ్ములు మెణుంగులు (సమ్మరింపి ఆని చెష్మనణననిన్ని :బడిపిల్ల ల 
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కోసము అఆనుశాసించడము? లాకుణికుల అనుశాసనమునకున్ను వారి వవ 

హారమునకున్ను వై రుధ్యమున్నప్పుడు వాటిలో ఏది శిష్టవ్యవహారానురోన 

ముగా ఉంటు అ దే గాహ్యమవుతుంది, అప్పకవి'గాని వావిలికొలను సుబ్బా 

రావుపంకులవారు గాని, వేదము వేంకటరాయశా స్తు9లవారు గాని, ఏ లేశ్వ 

రోపాధ్యాయులుగాని ఎవరు లక్షణము చెప్పినా లోకవిరుద్ధమెతే చెల్ల గూ 

డదు. అప్పకవి, వేదము వేంకటరాయశాస్తు స్త్రులవారు, వావిలక్రొలను సుబ్బా 

రావుపంతులవారు * చెవులు అచేశబ్ద యు అసభ్యమన్నా, వీరీకంశేు తకష్కవ 

వాడు కాడుగణపవర ఫు చేంక టకవి 6చెవులుఅ  గామ్య మని, “చెవుల్ క్రి ల్” 

అని లకుణము చెప్పినాడు. (చూ, ఈ వ్యాసము క8ి వ పేరా. “శ్ర్రిలుడా 

రాట నా శితపద్మ్శుకర్షి కాకృతి. జెవుల్ కమలకర్ణికల మెజయి అనిని, 

క క్ర్రిమించు చెవుల ౧ గొజ్ఞగలు మెయి అనిన్ని ఆము క మాల్యదలో కవి 

“చెవులు? (పమోగించడము సరస కవుల చెవులకు కటువుగా ఉన్నదా? 

తియ్యగా ఉన్నదా? ఇదె నోపి పికాదెతు ద _య్రీవర న కనుక “చెవులు ” 

శబ్దము కవి వాడినాడని అప్పకవిశిష్యులు సమాధాన పడుదుశేమో! | క్రి లయిన 

చెవులున్ను, శ్ర్రీలను మించినచెవులున్ను, అసభ్యవర్ష నలో ఉచితమగనా? 

పుస్తకము విప్పి పద్యాలు బాగా చదువుకొంశే తెలుస్తుంది, సభ్యమో 
అసభ్య మో. “చెవులు” కేకుంశు పండితుల కుండలాలు, చసేరంటాళ్గ 'జెవా 

కులు, చెవుల పువ్వులు ఎక్కొ_డ పెట్టడము! వినడానికి వీనులు? పుట్టినా, 

గుసగుస లాడడానికి *చెవులే' కావలెను. “చెవులు” చర్చ యింతటితో 

చౌలును, 

50, (8) కన్నులు, “చన్నులు, “కన్నులు” (గామ్యమని అప్పకవి 

నిరాకరించినా డనుకొ నీవారు శవలము బాలీకులు. అప్పకవి నిరాకరించిన 

శబ్దములు “కండ్లు, “చండ్లు? గాని “కన్నులు, “చన్నులు కావు. తాటాకు 

పుస్తకాలన్నిటిలోను “కండ్లు “చండ్లు అనే (వాసి ఉన్నది, 1859 వ సం, 

లో మొట్ట మొదట అప్పకవీయము పరీవ్క._రించి ముద్రించిన పండితుడు 

థా 



భాపూభేషజము ౯౯ా 

తెలిని తక్కువచేక దెద్దినా ను. అప్పటినుం కి ఇప్పటివర హూ ఆకప్పు ఆలాగే 

అచ్చుపకుతూ ఉఊన్నదె, పం కితులంపరూ కండ్లు మూ సుకొ నిహార్చు న్నారు. 

ప 25 వ ౮ శ జ ఇద్, పాం ఎత్య మోలాగున్న ది, కన్నులు (గామ్యమని అప్పకవి నిఇధిం చినో 

డనుకోవన స న శప నుకోవవము అ మువల్ల నని చెప్పవచ్చును గాని, ఆశీబ్దము (గామ్యమని 

నమ్ముకొని విడిచిప్ప్రెవతము అవివేక మనక తప్పదు. మరి ఆశబ్దము ఏదై నా 

(గం వములో కనబకె చే, ఆ (గంఫము | వాసినవానిని నిందించడము, (గం నము 

దిద్దశము అతిసాహసము కాదా! పండిత పరిష్క్టరణమువల్ల పాడుకావ 

దము ఒక్క అప్పకవీయ మే కాదు సరసభూపాలీయముకూడాను. అచ్చు 

సకములో 4 వ ఆశ్వాసము 10 వ పద్యము చూడం డి; 
— (టి 

క, పొమరుల భాపు(గ్రామ్య ము భామిని కటి గల్ల ములు విభాసిల్లు ననన్ 

గోమలి చన్నులుంగన్నులు గాముని పండువు లొనర్చె6 గడువడే ననగన్, 

మావద్దనున్న (వాత్మప్రతిలో ఉ_త్హరార్థము ఇట్లా లేదు, కగోమలిచండ్లు 

కండ్లకు నామని పండువు లొనర్నుననిశేముననగ న్” అనిఉఊన్నది,. (డు అనే 

అతురముమోద *డులుి అని (వాసిజన్నదెఎ పూర్వులు ఎవరూ “కన్నులు” 

(గ్రామ్యమని చెప్పనే లేదు. మహాకవులు రచించిన (గ్రంథాలు బాగాచదువ 

కుండా అప్పకవీయములాటిల కణము మాత్రము వల్లీ ౦చుకొని తప్పొప్పులు 

ఏర్పరించే తెలివిలేని లాక్షణికులు ఇప్పటివారు కన్నులు, (గామ్యమని 

బడిపిల్ల లలకు వ్యాకర ణాలలో (వాస్ బోధపరుస్తున్నారు, 6 గాంథిక భావి 

తెలీసినవారు వేయిమందిలో ఒకడయినా ఉండడు గనుక పుడ్తికు లేమంటే 

అదే సత్యమని లోకులు నమ్ముతారు. *కానని వాని నూంతగాని కానని 

వాం విశిష్ట్రవస్తువుల్ గాననిభంగ” గుడ్డిపండితులను నమ్ముకొని "తెలుగు 

వారు మోసపోతున్నారు. ఈకాలమందు మరి యే దేశములో నై నా దేశీభాషూ 

పాండిత్యము ఇట్టి దురవస్థలో మున్న దాశ చేశభాహతో తమశమి సంబం 
ధము లేనట్టు దేశభాహ గుడ్డిపంతులకు గుల్తకిచ్చివేసి తాము కళ్లుమూసు 

కొని ఊరుకొన్న నాగరకులు మరియే డేశమండై నా (క్రీ శ. ఇరవై యో 



౧౦౦ వ్యాసావళి 

శతాబ్బమందున్నారా? ఏమికర్మము! ఏమిపాపము తెలుగు భాపుకు, తెబుస 

వారికి ఏపిఇంత దుర్షతి పట్టినది! దేశస్థులభాహ, దేశమందున్న నిష్తుల భౌపు, 

1రామ్యమ ఓ! పండికులై నా mee (గ్రాంథిక భాహ ఏ! అత్య! 

దేశభాషా! నిన్ను కృణీకరించడము చేత నేగదా నూటికి పదిమందై నా 

"తెలుగతు రాలు వచ్చినవాళ్లు దేశములో లేకపోవనము చదువు చేర్చిన 

వాళ్ళయినా తెలుగుప్రు స్టకము ముట్టుకోకపోవనము, ఇంగ్లీ షుపు సకాశే 
ఏప్పుడూ చదువడము సంభవించినది! ఇకనై నా తెలుగువారు కంగు చిప్పి 

చూకుళా! 

51. (పస్తుత మనుసరింతాము,విచక్న ఇణులుకానిలా కు ణికు లేము ౦కు నేమి? 

నన్న యాది మహాకవులం దరూ “కన్నులు” అశేశబ్దము సభ్యవర్గ నలో నే వాడై 

ఉన్నారు. నన్నయ రికా దేవిని వర్తి స్తూ “కలికి, కాల్లన్నుల తెలుపు” 

(ఆది. 112 29) అనిన్ని, ఉత్తరను వర్ణిస్తూ “చన్నులు గన్నులు” (విరాట 

1. 245) అనిన్ని 'తెనాలీరామకృష్ణుడు భగవంతుని *వెనదకన్నులవాని 
నెయినామములవాని (పాండు 1. 213) అనిన్ని, జక్కన “కన్నులు 

గండుమిలు” అనిన్నీ, వాడిజన్నారు వందలుకాదు; వేలు (పమయోగాలు 

ఉదాహరింపవచ్చును, క్ కన్నులు అనవలసి నప్పు డెల్లా 6కొనుదోయి”* “కను 

గవి అనవలసిన నియమము లేదు! లేదు! లేదు! 

52, (ఫబొడ్డు._ ఈశబ్దముహూడా (గామ్యమట! (ప్క్రైలయినా పురు 

షులయినా ఉ_ళ్టముల “బొడ్డు? 6పొాక్కిలి అనవలెనట! సడ్డిలకుణము! గుడ్డె 

పాండిత్యము! సభా, 2. 248 ఉజక్రా్యాక చన్నును, జెవియును, జెక్క్కును, జను 

బొడ్డు మూ౭ప్రు...” లోనిమాటలు మెడికల్ కాలేజీలో వాడవలసిన 

6అన్నుల చన్నుల” వంటి వంటారు గాబోలు ; పోనీండి. విజ్ఞా. ఆచా, 

శ బొడ్డు. (కిందియరగములు విఫ్రుంజోంకిన నచటు గడుగవలయును ” దీనిలో 

నున్న “ బొడ్డు” శానిటరీ డిపార్టుమెంటువారి పరిభావ అంటారా * వరాహ 

ఎర రతి బొడ్డుబంటిగా ) ఇదె ఇంజనీరింగు కాలేజీపరిభావగాబోలు | 



భాషా ఫేపజము ౧౦౧ 

నాసికాస్ర్రఎములు నయనముచ్ , (నోముల , "బొడ్డును వ వతుంబు భుజము 

లందు (52)-.. ఈవాక్య ములో ఆనవయవముల ఉళ్ణున్న వి; వాటిలో బొడ్డు 

మ. ఏమిపాపము చేసుకొన్నది? డాన్ని మం శ్వాస్త్రపరిభాషలో 

చేర్చు కొ ంటాముగాని, కావ్యాలలో ఉఆంపవనీయ మంటారు గాబోలు! 

అయిే, ఇవో? కా, V. 24 *ీ అనంతరంబు బోర్డు నివురు కొ ంచుం 

(బాణాపాన సమా సోశాెన న్యానంబులు తృ _ప్తిబొంది నాకు నానందం 

బొసంగం గాతయని యాశీర్వదించుకొ నునది ఇది కుకీంఛరణ పరాయ 

ణుల పరిఖాసే, గాని కావ్యాలలో (చాహ్య్ముణసంతర్పణము వర్శించరా ? 

పోనీండి. భాగ 11, 240, చ, * వియుండస బొడ్డుందమ్మి తొలిబిడ్డకు 
వేలు పుం బెద్ద » భాగ 1X. 876. సీ ఒకచేయి తలలతోనుండు జగన్నాథు 

బొడ్డువమ్మిని (బహ్మపు ప్రై మొద g చిత భార, IV. 120... బొడ్డు 

దామర ఫువ్వునం బొ శమినట్ట్డ ముద్దు పాపకు నాలుగు మోములాయడు ౨... 

ఈవాక్యములలో ఈ బొడ్డు ౩ పుతుషులది ; వెంగవాళ్ళుకప é బొడ్డు న్నా 

ఆవవాళ్ళ్కుమవూ త్రము * బొన్టు ? పెట్టడము (గామ్యము; పాొక్కిలే ఉండ 

వలెను; కాంతొ 'సమి్మితములయిన సత్కావ్యములలో సత్కవుల 'సాం(ప 

దాయము అదే; అని నాదించే పండితుల అజ్ఞునభ్వాంత భాస్కర మనే 

ఇపజము ఇదిగో ! పింగళసూరన రచించిన (ప భావతీ పద్యుమ్న ములో 

(చూ, 11, 88) (పభావతిసౌండర్భము వర్ణిస్తూ హంని (పద్యుమ్నునితో 
చెప్పిన వాక్యము మయా స్తే తెలివివస్తుంది. 

తే, నెన్నడిమి “పేరిమింట నన్నలశబొడ్డు 

పొన్నవిరి నిక్కముగంజాచి చిన్న బోదు 

ర్మభకు సుమ సౌరభ సాధనార్థహేత్కు 

వాాశీయా విద్ధ విదమనియెడి యయ్య లెల్ల. 

శూరనా సత్కవి! (పఫావతీ ప hha 

పథావతా ఠా త్తమనాయిక ! 4పద్యుమ్మ్యుణా . ఉ ర్రమనాయకుడు | శ వాక్య 



౧౦౨ వ్యాసావళి 

మా వాణి యను[గ్రహమున శబ్దసంసా_ర పూతమయిన ముఖముగల “శుచి 

ముఖి” పలికినది! 

దుష్ట్ర ల కుణమువల్ల ను గుడ్డిపం డికుల అవిమృశ్య కారిత్వ ము వల్లను 

ఆధ ఫాపుకు, ఆం సార స్వత మునకు ఎంతకీడు కలుగుతున్న దోచూచి 

నారా? 

అది, ఇది: వాడు; వీచు. 

5్లి. పూజ్యురాంద్లయిన ఉత్తమ స్ర్రేలనుగురించి మాట్లాడేబప్పుకు 

“అది? ఇది అనే సర్వనామములు ఇప్పటి లౌకిక భాహలోే శి స్తులువాడరు, 

అయితే, ఇప్పటి లౌకిక భాహ (గామ్యమని వేంకబరాయశాస్తు)ల వారు 

నిరాకరించినారు 5 వారికి (గంథములభోని భాహమ్మాత్రమే సాధువు; దానికి 

వ్యతిరి క మైనది, శిష్ట్రజన వ్యవహారమందున్నా సాభువుకాదు, ఇట్టి నియమము 

గల శాస్త్రులవారు నేటిఖాపూ మర్యావ (పమాణముగా చేనుకొనికాబోలు 

వేంకటరత్న ముపంతులవారి (పయోగములను నిందిందినారు $; ఇదిమాకు 

వింత గానున్న ది, ఆం(ధ(పసన్న రాఘవములో (చూ, పుట. 25) రాముడు: 

సీతను గూర్చి: 

౪ కా ఇదె నామదియను కలువకు, ముదంబునికు శారదమగు పున్నమనశేయై 

పొదలెడు వెండియు నీయెడ, నిదెయె జగనోహిని యన ససగాడునాహో. 

ఈ[పమయోగమును నిందిస్తూ శా స్తులవా లేమన్నారో చూడం డి: 

6 ఇదె, * ఇదియె” యని సీతకు రాముకు (ప్రమయోగించుట కడువిరసముగా 

నున్నది, ఖున్ పత్యుచిత ము. (చూ. విమర్శము ఫు , 90). (పసన్న రాఘవ 

మందే (చూ. పుట 29) రామలక్ముణసం భాహణములో, ల. 

అర్యా! ఇది యగపడుచున్నది. రాముడు.._అదెయెట్లు తిరిగివచ్చెను రె 

అచేవాక్యము లున్నవి. శాస్త్రులవారి విమర్శములో (చూ. ఫు, 107) 

అ ఇందు “ఇది యనుపదము సీతాపరముగా రాముండుగ్రహీంచినట్లు ఊ త్త 
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వాక్యమువలనం చెలియుచున్న ది, లక్క్ముణు నిచేత సీతను ౪ ఇది” యనిపించుు 

రామునిచెత “ఆది యనిపించుట రసాఫాసముగా నున్నది, వృద్ధపత్యు 

చితమని తెలిపియున్నాండ” అని శెండవ మారు తె ఉపా. మరి 

ఒకచోటాూడా “ఇది” అని వీతనుగురించి రామునన్న వాక్యములో ఉఊంఘే, 

క నాగరముగా లేదు” అని మాత్ర మన్నారు (చూ. విమర్శము ఫు. 251). 

ఇట్లు ముమ్మారు జంక లేకండా “ఇది” “అది అచేశబ్దములు ఊత్తమ్మ స్త్రీలను 

గురించి భ ర్హలయినా వృద్ధపతులయి లే-నే తప్పపయోగించి వాడకూడ దని 

శాస్త్రులవారు ని ఉంచినప్పుడు, తమ అభి పాయమందు దృఢ విశ్వాసము 

గలవారే ఊహించవ లెనుగదా. మరి, చూడండి స. ఈశబ్దములు 

ఉత్తమ (ఫ్రీలనుగురించి చెప్పిన వాక్యములలో ఎట్లు వాడి ఊన్నారో. 

51. మొట్టమొదట ఆదిమకవి నన్నయ రచించిన భారతములోనివే 

పయోగాలు నూలద్నషితోచూ నే కనబడవాటిలో మూడుపదులు ఉచా 
థి లబ లాం య్ 

హరీస్తాము. 

(ఇ) ఆది, 1. 29, వీ ఆ ఎవ్వరిసతియిది సెప్పుమా జాలజేదటో (భృగు 

(2) ఆది. 1. 280. *ఇది నాకు దొల్లి వరియింపంబడిన భార్య” 

(శ) ఆది. 111. 88. వ. అదియును యిమ్ముని శాపంబిచ్చునో యని 
n (of జ ( చవెజచి యి్ణ్ణినియె (సత్యవతి వ్యాసునితెల్లీ ) 

(ఏ ఆది, 8, 40 వ.. *అదె గంధవతి యనియు యోజనగంధియనియుల 

బరగ్సి 

(5) ఆది.4.49చ, ర దియున నా నక యాని యెంతయు నిస స్పృృహవృ _త్తినున్న నా 

హృదయము రాజప్ర తినని యిక క్కు_మలాక్షీ నిజాఖిజాత్య సం 

పడ చెటిగించి నా మదనబాఇ పరంపర కిప్పుడుండు నా 

స్పదమయి సంచ లించె నళి పాతి వికంపిత పంకజా కృతిన్ , 



౧౦౮ వ్యాసావళి 

ఇట్లు దువ్వ్యుం కుడు శకుంతలను వివాహము చేసుకోగోరి దానిని 

గరించి చస్పి నవాక్య ములో ఆరాజు చేతే నన్నయ “ఇది అనిపించి నాడు, 

దువ్యుంతుడు “వృద్దపతి? కాదు గడా! కకుంతలవృద్ధనారి కాదుగదా ! వేశ్య 

కాదుగదా! 

(6) ఆది. 4. 184 వ...(పతీపుండు దానింజాచి...యిక్టేల నాకో 

రువెక్కి_తనిన నడి యి్యి్య్ణినియో [గంగాదేవి ముసలిదికాడు;ు ఉడ్తుంగప 

మయోధర ద్వితయ్య] 

(7) ఆది, 4. 187 వ...అదె యును నట్ల చేయుదునని యద్భళ్య 

యయ్యె (ఆది గంగాదేవి) 

(8) ఆది. 414రిచ, కనిముని కన్య యమోదనుజకన్యక మో భుజగేం దక. యో 

యనిమిపకన్యయో యిది వియచ్చర కన్యకయో... 

ఇట్లు “ఇది? అని గంగాచేవినిగురింది సంతనునిచేత నన్నయ అనిపించి 

నాడు, శంతనుడు కంలో కాడు; “సం పా_ప్తయౌొవనుడూు, 

(9) ఆది. 4.144 వ. అదియును నమ్మహీపతి రాపయావనసౌందర్య 

విలాసంబులకోటువ డి (“అదె గంగా చెవి) 

(10) ఆది. 4.152వ...అదియుం దొలిచేసిన సమయంబు దలంచి 

(“అదె గంగాదేవి 

(11) ఆది.4.22రవ. . .దీర్హతముండు | ప ద్వేషిణినడిగన నది యిట్లనియె 
ఘు న ని 

(“అనె (చాహ్మ్మణి) 

(12) ఆది. 5.189 సీ,గీ,...దివిజ నాయకు(డతి భీతి చెలీ వాని 

తపము. జెటుపబనిజె | జలజనయన6 దరుణి జల పది యనియెడుదాని; 

నదియు వచ్చె వానికడకు, 

.. (8) ఆది. 6.217 తే... .ఇది బాలనబల దీని కటు(గ6ంజనదు(హిడించి 
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(క) అది, 7.72సీ.గ. సర్వలక్షణ పళేస్తాం₹ యిది దివ్యక నయన. . . 
ఇట్లు సంవరణును తపతిం జూచి పలికిన వాక్యములో” 6ద్నపై) అన్నాడు. 

ఇతడు వృష్దసతికాడు; “అఫినవ యౌవన న | 

(15) అది 7.218. క, గురువచన సితిమనణిగురకును నిదె పతి గా 
థి య 

దగుక్కా ఇట్లు భర్మరాగా తలు శ్రలతో (ర *పదినిగూర్చి చెప్పినప్పుడు ఇదె 

అన్నాడు. (దౌపదీ వివాహమునకు షు పాండవులు వృద్ధులు కారు 

గదు! (దౌపది నిత్యయౌవని అని శాస్తు)లవారికి తెలుసును? eee 

పోయినా, సెళ్లి నాటికి ముసలిది కాదుగదా? ఉఊ శ్రమ, స్ర్రీయీక దాః ఇట్టి 

వాని, ధర్యరాజుచేకచే, నన్నయభ క్షే, “ఇని అనిపించినాడు! 

(36) ౪a, *111 104 సీ. అబ్బ శా వీడొ_ని యది దేవసభకుం (బవ 

తీణంబొనరింప, (ఆది తిల్లోతము 

(17) ఆద. VIII10O8s¥. Mae యుదినాహ్యాదయక్వరి యనుచు 

గోరి యిరువురు మదనో న్మదులయి : పరిగహించిరి, (“ఇదె తిలో త్తముపరి 

(గహించినవారు సుందోపసుందులు వృద్దులుకారు. ) 

(8) ఆది. VIIT 154 క.. .ఆకని కదెయిట్లనుచు.( చెప ప్పె (అది 

వందయను నప్పరస). 

(19 అర. 11 75 వ, కావున నిది నిది కతు ఓ; నను వత 

యనియు నన్ను క విడువక నాయనుగమనంయినకు ననుమళుండో వ్ర నమ్ము, (“ఇదె 

దమయంతి. 

(20) అర 11. 77. వ! ఇది నన్నుంగానక తనబంధులయొద్దకుం. 

బోయి దుఃఖంబునం బొరయకుండును (“ఇగ యని దమయంతినిగూర్చి 

(21) అర. 11141 వ. ఇదె పతివిముక్తయై యొప్పకుండియు. దనపతి' 

(వతాగుణంబున నొప్పు నున్న యదె (ఇదె? యని దమయంతినిగూ ర్చ సుజీ. 



౧౦౬ వ్యాసావళి 
లో 

వుండను (బాహ్చిణు ఉన్నాడు? అతడు ముసలివాశు కావచ్చును; గాని దమ 

యంతికిపతికాడు., 

(22) అర. 2, 147. వ. అయ్యా యిది యెవ్యనికూ(తురు [దమ 

యంతిని గురించి రాజమాత సుదేవునితో అన్న వాక్యము] 

(28) అర, 2. 148 మధ్యాక్క_ర. నలినాక్షీయిది విద ర్భేశుతేనయ 

పుణ్యశ్లోకుండైన నలుదేవి దమయంతిసుమ్ము [అని సుదేవుని (పత్యు తరము], 

(24) అర. 2.154 వ, అదియునుంగూకు నభ్ళిపాయంబు ఖీమున 

శిటింగించిన [ఇక్కడ “అది ఫిమరాజా పట్టమహిషి, దమయంతి తల్లీ]. 

(25) అర, 2. 193 వ. శేశినియుకు బాహుకుపలుకులు నాకారం 

బును దమయంతి కెటీంగించిన నది యాకని నలుంగా శంకించి గ్రఅది 

దమయంతి] 

(26) అర. 2. 208వ. అది యప్పుశ భీము ననుమత్రంబున దమయంతి 

యొద్దకు చాహుక రావించిన (అది దమయంతి తల్లి), 

(27) అర. 2, 882 అదియును మునివరు నఖ్మిపాయం బెటీంగ... 

యిబ్లనియె. (“అది బోపాము(ద) 5 ముని అగస్త్యుడు, ) 

(28) అర, 8. 156 వ, అది పతిచేత ననుజ్ఞాతయైె చని చాకు యౌవన 

వరుం గావింపుంచని (అది” సుకన్య, దానిపతి "భార్టవచ్యవనుడు వృధ్దేగాని 

ఆశ్వినులు వానిని నవ యౌొవనుని చేసినారు, ) 

(29 అర. 11. 802. క, ఈరాజపుతి దోడొ్కొ-ని దారుణ పాషాణ 

దుస్పృునంబుల6 జనంగా "నేర మిది నవవనోపదు, భూరిభుజూ అని ధర్మరాజు 

(ట్ పదినిగురించి ఫీమునితో ఆ అన్న వాక్యము, ధర్యరాజు ఇప్పటికి ఇంకా 

కనన పలి. కాలే చే! 
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(80) అర. 111. 806 శే, అబల యిది భవనా శ్రిత నిత్యాధ్వగమన 

శం గజరాజ ఖేలగమన దీనినీవె తికొని చనుచెము శ్రీ-అనిభీముడు 

ఘటోత్క_చునితో (దౌపదినిగూర్చి చెప్పినాడు. భీముడు వృద్ధపతికాడు. 

నన్నయ వలెనే తిక్కన ఈశబ్దములు వాడినాడు; మచ్చుకు రెండు 
(ప్రయోగములు చూపండి; ఆయన bs మొ మొదటిపర్వ ము మొదటి 

ఆశ్వాసములో నే పదిప్రుబులు తిపి ప్పిచూ స్టే స్త కనబడ్డ వి ఉదాహరిస్తాము. 

(1) విరా. 1. 103 చ, ఇది గడుముద్దరాలు పనులేమియు6 జేయ(గ 

చేరదు, ఇట్లు తిక్కన ధర్భరా జు చేత (దౌపదిని “ఇది అని అనిపించినాడు, 

ధర్మరాజు ఇప్పుడు వ్యతి అని వేంకటరాయశా స్త్రలవా రంటారా? 

(2) విరా, 1. 151 ఆ. అకట మనము వచ్చినది గడుదవ్వు "నేండప్పు 

రంబు సొ_త్రమనితలంచి తణిమినకచితిమి లతాతన్ని యిది వశగానియె మాచి 

తెమ్ము కొంతదవ్వు. ఈవాక్యములోకూడా ధర్మరాజు చేతే (దౌపదిని 

భారతములో ఉన్ని, 

భారతకవులు ముస్త్టరూ ఇట్టువాసీనారని చూపించడమునకు ఎరా 

(ప్రగడ భారతములో నివిహాణా కొన్నిపమయోగములు ఈదహారిస్తాము, 

ఆర, Vi. 172. వ.అదియును సాళ్వపతియైన ద్యుమ క్వేనుని కొడుకు 

సత్యవంతుండు రూపవంతుండనియును. , .విని వానియందుంజిత్తింబు డగిలీ 

యున్నను... (“అదె సావి తి) 

అర, V1. 177వ. అనిననదియు6. * దం డికిట్లగియె, (అది) సావి త 

అర, Vi. 19 కే. విగతరాజ్యులమై ఘోరవిపీనములకువచ్చి 

యిమ్మెయి దపమున్నవార మేము! శాలసుకుమూాది యిది జనపాల యడవి 

నుండి మాతోడి యినునుకు నోర్చునయ్య,. 
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(ద్యుమ చ్చేనుడు తనరు కోశలుకానున్న సావి తినిగార్షి ఇదె? అ-సే 

శబ్దము (పమోగించినాశు) 

అర. ౪11. 207 వ. సత్యవంతుంయ నీవు (తిరా తోపనాసంబునం జేసీ 

యెొంతయుం౦ చస్పనదానవు రానోపవనిననదె వానికిగ్ధానియె, (“అడొసావి త్రి 

ర్, భూరి మోగ మహివమచేత ని య. ౦క మనతగనవాడుక నింద్య 

మని వేంకబరాయశా స్తుంలవారు ఎందుచేత దూషించినారు? భారతములో 

~~ సత ౦దు nO నన్న యాదులు తరుచుగా ఈళబ్దములు సత నంద ర్భ్భమ వాడిజన్నా రని 

శాస్తంలవారు ఎరుగరా?  ఎదీషనవారయిే ఇవి వాడినంగుకు సంకట 

రత్నము పంములనాదిని ఎకస సక్కె_ములాకి నాశేమి? రాముడు సీతను “ఇదె” 

అనుకు వప తము నొక్కి నొక్కి చెప్పి చెనకి న నాచే! దువ్వ్యుంతులిచేత 

భక్రంతలను, "కంతనుని చేత గంగా చేవిని సంవరుణునిచేత తపతిని, ధర్మరాజు 

(చేత |దౌపదిని నలునిచేత దమయంతిని; ఇట్లు వృస్ధులుకాని ఉత్తమ పురు 

మలచేత, ఉతమ ప్రీలయిన భార్యలను ఇది అని నన్నయ అనిపించ గా, 

జాచిత్యభంగము లేనప్పుడు రామునిచేత సీకను “ఇదీ అని వేంకటరత్న 

ముపంకులవా రనిపించి తే ఎందుకుంబుంది? శాస్తులభారు ఇందుకు పంతుల 

వారిని నిందెంచి నన్న యాదులను నిందించినవార యినారు కారా? శాస్త్రుల 

వారు నన్న యాదుల (పమోగములు ఎరిగఆండిన్ని పంతులవారిని ఆకేపించి 

_నారంశే కాస్త్రులవారియందు దౌక్టన్యమో, డౌర్శనస్యమో, ఏదోదౌష్ట్య్రము 

ఆరోపించవలసివ స్తుంది; శాస్తు)లవారు ఈ (ప్రయోగములు. ఎరుగరు అని 

చెప్పితే తం వారికి ఆం(థభౌరతమయినా బాగా రావని రం న తాం, 

ఏమి సమాధానము? పోనీ, నన్నయాదులు శ చిత్య -మెరుగనివా రని 

అందామా? అంయే, ఆంధ సారస్వతమున కాధారమే ఉండదు! 

58. అన్నట్టు చెప్పమరచినాము. శాస్తుంలవారు శ్రీనాథుని నెహధ 

మునకు సర్వంకహవ్యాఖ్య [వాసినారుగనా, క్ర నాథుడు నలునిచేత దమ 

యంతిని “ఇది” అని అనిపించినా౫ని ఎరిశేఉంటారు, 
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తే, “అలక తిమిరా భివృశ్య ఫాలార్గచం| ద మెలంత యిదికృష్థ పమాస్ట్య మీ (తియామ; 
దీని పాఫునేలసాధింపకంం డువివమబాణ+ండు (తిజగతీవిజయనిద్ధి. నై హ.111. 

160. ఈపద్య మునకు (నాన్న ఏకలో 6'మెలంగయిదె=-క+యువివ)అని శాస్తుంల 

వాలే అర మా చెను తారలు అయి బే,19158వ సం,లోో శా స్తులవారు వైపు 

థము చదువుకొ న్నారు. ఆం[థససన్నగాఘవ విమర్శము 1898వ సం.లో 

1వాసినారు ; అంతకు పదిహేనేళ్లు పూర్వము. ఈవ్యాసము (21 వ 
పేరాలో. కలే6 శరా కున్” అ నేశబ్బమునుగరిం చి శాస్తులవాతు పంతుల 
వారిని అనరానిమాటలన కము అజ్ఞాన విజృంభణమని ఊహించుటకు ఏకార 

ఇములు వివరించినామో అవే ఇక్క_డశహణా అనుసంధానము చేసుకో 

చలెను. ఆం(ఛ|పపన్న రాఘవము విమర్శించేనాటికి శాస్తుంలవారికి భారత 
ముగానిి అధమసప కము నలచరితె ర) నాకాని, వైవుధముగాని, బాగారాదని 

'ఊహించడము తప్పుకాదు. ఆం|గపం కికులమని సేతు పెట్టుకొన్న శాస్త్రుల 

వాగ్గుగానీ, పంతులవాగ్గు గానీ, మనుచరి[త్రయినా 'చదువనివారు సాధారణ 

ముగా ఉంచరుగడా ; మనుచరిత్రమందు (IV. 38) క, అంత ననుల్గాంచి 

'యది విపినాంతరమున6 వా.ఎవైచి యరిగె... అని దేవతా ప్రీ పుం జకస్థ 
లను “అది అని దాని కూకురిచేత నే ఆం|ధకవితాపితామహుశు అనిపించి 
నాడు, తల్లిని కూకురు అది” అంశే అనొచిత్యము కాదని సమాధానము 
చేసుకోవచ్చునచేవారు మొగుడు సెండ్లాన్ని “ఇది అంశే, అనౌచిత్య 
దోపషుము కలుగుతుందని వాదిస్తే, చెల్లుతుందా? నన్న యాదిమహాకవులకు 
'రాంథికాంము రాదని సిద్దాంత మె లే-నేకాని _్రాంథికాంధము శాస్త్రుల 
వారికి బాగావచ్చునని స కోయ ఏమంటారో శాస్తులవారు * 

59. విదకుణులయిలే, శాస్తులవారు ఆలోచించు కొందురుగాక : 

"ఘేముదాహరించిన మహాకవి పయోగములలో, “అద్ర ఇటో అ చేసర్వ 

నామములకు బదులుగా వాడుటకు మరి ఏసర్వనామములు తెలుగులో 
ఊన్నవి? “ఇది ముద్దరాలు అచేవాక్ష ములో 6 ఇదె ) తీసివేస్మి 6 ఈబిడ్డ స 

ళా 
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6ద మె “ఈక, ఈఈపి, ఈఈయమి *ఈతఈయమ శ్రి “ఈయవ్వం ఈమె 

గారు మొదలయిన శబ్దములలో ఏదయినాతశాడిశే, అనా చిత్యగనోహపము 

పోతుందా? “అది, “ఇది వాడినే (పాచినకవులు ఆశబ్దముల ద్వితీ యాది 

విభక్తులు “దానిని”, 6ద్రన్ఫిన్సి) మొదలయినవన్నీహాణా వాడిజన్నాలే; (పథ 

మావిభ క్తి తప్పెన తక్కి_నవిభ క్తులుహూడా  తప్పులేకావవెను, ఇవన్నీ 

శాస్త్రులవారు ఎ కెచి పెట్టి తే పూనమువహించి మహామునులు కావచ్చును" 

వారిమాటచొప్పున | గాంఖిక భాహ వానేశారుభాణా  వారివంటి మహామును 

లవుతారు. వారి గంథాలుకాగణా హొనము[దువహిం చి, ఆాజ్యమవుతవి, 

అయిలే, లోకవ్యవహార మునకు హానికలుగకుం డా మ్యాతొము ౌకికఖాపులో 

ఉన్న “ఇద, “అది? దీని *) ఈ దాని” పుదలమున శబ్దములు భో కిరలం 

వాడకమానరు, శిష్ట సం పదాయమును అనుసరించి లోకుబు అదె ఆవి(బృిశ్క 

ఆమె ఆపె) ఆకె, వారు, ఆయమ్మ, అయమ్ముగారు మొదిలయినవన్నీ స 

సంఎర్భ ములో ఏది ఉచితమో, అచేవాకుతారు; చిన్నపిల్ల లయి నాతొప్పు 

చేయరు. |పానీన గంధములు వెదకి (ప్రమాణములు పండితులు కనుక్కొ_నే 

వరకూ వ్యవహారము ఆగదు, సం కిశులకు (గాంధథిక భాషేకాని లౌకిక భాహ 

అక్కర లేదుగనుక్క వారి (గ్రాంథిక భాపహులోని శబ్దముల జెచిత్యా నౌ చిత్య 

ములు విమర్శించవలసి వచ్చినది, (గ్రాంథిక భాహలోే నన్న యాదులభాపహు 

అత్యుత్తమమైనది గనుక వారి[గంథములలోని (ప మోగములనుపట్ట మావాడ 

ము 'సమర్గి ంచినాము, తప్పుంకే, ఒప్పుకొని దెద్దుకొంటాము. 

వాందు _ వీడు 

60. లౌకికభాప. నింద్యమని నిరాకరించి, పరమపవి| త్రమయిన భారత 
భాహప అభ్యసించిన శా స్తలవారు, ఆరెండు భాహలకూగల వై ఫర్మ్యము 

మరచి లౌకికభాసా లతుణము (పమాణముగా చేసుకొని, భారత భాపునూ 

దూషీించడము విపరీతము గాటాన్న డి, ఈవై పరీళ్యము (విడు అచేశజ్ఞమయునూ 

గురించి వీరుపకటించుకొన్న చె 'చిత్యజ్ఞానమందు కనబడుతున్న దె, ఆంధ 



భాపాూభేషజము ౧౧౧ 

(వసన్నరాఘవములో (చూ, ఫుబ 40) జనకవిశ్వామిత సం భాొవణమందు 
రామునిచన్ని తము ఏమోవఎరుగని జనకుక్సు రాముని గుణములు విశ్వామి తుడు 
వర్శించగా విని, సంతోషించి, అన్న వాక్య మి కున జెఫ్ ఎట్లు వీడు 
వీరావతారుంశు కుమారుండు ౪ ఈ వాక్య మునక పూర్వము కుం వలీకరణము 
వేసి 4 సహార్ష ౦బు౫ ” అని పంతులవారు (వాసి ఉన్నారు, దీని నిమర్శములో 

శా స్త్ఫులవారి జెచిత్య పై లక్ష్యుము మరిఒకమారు | పకటితమయినది 
చూవంసి పంతులవారికి ఎంతసరసముగా జీ "చిత్య ముబోఫపర్పి నారో 
శాస్తుంలవారు. 

శకము యన్ని విషయము లట్టుండ “పింకు? అన్న ంనులక రాముడు 
విశ్వామి తులవారు లేకున్న జనక రాజును ఏగతి ఫాందెంచి యుండునో ? 

ఏమి ,పంతులవారి యౌచిత్య జ్ఞానము ? ఇతండని యేని (వాయరాదా ః మటి 
యీ వాక్యమును. ఇట్లు (పశ్న గాతగులం బెట్టక, * ఎట్టువీరావతారుండీ 
కోమారుందడు |!) అని యాళశ్చేర్యప డిన నెంతచాసగా నుంకను 1! శివ శివా 
సర్వనామములను పృఫక్కారించి వీరు ఈ (గ్రం]ము నెల్ల నేమి యసహ్య్య ము 
చేసినారు ! (పుట. 140 విమర్శము.) 

61. పంతులవారు కకండలీకరణము చేని, (గ సవార్ష ౦బుళ స. అని 

(పాసీనమాట శాస్తులవారు చూచిన్నీ, జనక్రుని వాక్య మందున్న “వాయి 
శబ్దము రాముని యెనల జనకనికి తిరస్క్మా_ర భావ మున్నట్లు సూచిస్తున్న 
దను కోవవమునకు కారణము, (ప్రాచీన కవుల సం(పదాయము బాగా తెలి 
యక పోవవమున్ను లౌకిక భాొపాూ మర్యాదలు (_గామ్యుమని "తౌమువితండా 
పాదము చేసినా) ఒంటికి గట్టిగా పట్టి ఉన్నందున, వాసనా బలమువల్ల 
వాటిని వదలక పోవడమున్ను, కాక్క నురేమిటి ? 

62, (పసన్న రాఘవమందు (చూ, పుటలు 94,95) రామరావూ 

యూదా ము విద్యాధరుల సంభాహణ రూపముగావర్తిం చిన పట్టున విద్యాధరుని 
వాక్యములో రావణుని “విడు అని పంతులవారు విద్యా రుని చేత అని 



౧-౨ వ్యాసావళి 

పెంచినాగు, చూడంక్తి ఆవాక్యము: “విద్యా. ..ఈ రావణు (జీమి సామా 

న్యుండా! ఈ రావణుడు దక్క నే అవ. డిక్కు_యివడి వా? 

శా, పోలం బల్క్కుదు మెర్టులీ దశముఖుం బోరన్ బశకా వజఘా 

తాళుల్నన్వెను వరత ఏతహా పం: |] 

68. ఈ పగ్యమందు శాస్తులవారు చూపించిన ఇరువై దోపుములలో 
శబ్దనోపుము ఒక్క_ కే. అదే మా ఉపన్యాసమునకు విషయము గనుక తక్క 
నవి విడిచి అదె చూపిస్తున్నాము. * రావణుని *నీయడు అని తిరస్కార 

ముగా పల్క్కుట సరిగా లేదని శా స్త్రులవారు పంతులవారి పద్యము దిద్ది 

శవియయి తీసివేసిడానికి బదులు *ఇతం డిని (నాస్నారు, 

64. పంనులవాది (గ్రంథము చదివే వారికి, జనకుని వాక్యములో 

రాముని ప్రశంస, విద్యా ఫర వాక్యములో రావణుని (పశంస కనబసకతవిగాని 

తిరస్కారము ఏమీ కనబడదు. శాస్తులవారి భ్ లౌకిక వ్యవహార 

నాసనా బలముచేత, “వాడు, “విడు, “అది “ఇది” అచేశబ్దములు, చి 

ఒసే% వలెనే “నీచత్వసూచకములుగా తోచినవి,” అందుచేతాని విద్యాధర 
చాక్యములలోే “పియుికు బదులుగా “ఇతడు వాడవలనినదని ఊప 

"దేళించినారుః 

65. (ప్రాచీన మహాకవులభాపులో “వాడు, “వీడు అనే కట్టములు 
తిరస్కార బోధకములు కానేకావు; “ఆత(డుి (ఆతడు) కఇతండు' 

(ఈతడు) అనే శబ్దములు “వాడు 6విండు కన్న ఎక్కువ గౌరవమును 

సూచించవు, పద్యాలలో ఏది ఇమిడితే అదే కవులు వాడి ఉన్నారు, 

నూరులకొలదిగా భారతములో నుంచే (ప్రయోగములు ఎత్తి ఊడావారించ 

వచ్చును; గాన్ని చదివే వారికి విసుగు పుట్టుసేమా అని జంకి కొన్ని 

మ్యాతేయు చూపిస్తున్నాము, 



భాపూభేపజము ౧౧౩ 

(1) ఆది, 8. 191వ.. .శర్మిపా పుక్తు96 బూరుం బెిలిదీ యెడ్రిిన 

వాదు దండ గోరిన యట్లు చేసిన 

(2) ఆది, 2, 197 క, యదుట గతేనూజాయకు వాంనయిన 

(8) ఆది. ఓ. 160 వ. వీయ మర్హ్యలేకంబునం బెద్ద కాలముం డును 

((పభాసుడును వసువు.) 

(ఉ ఆది 4. 225 వ, వాండును దీర్ధతే ముం కునాయబుట్లి (శ్రావ్యా 

(5) ఆది, క, నాయను సంతతి గావించుచు విచిత్ర వీర్యక క్షత 

(6) ఆది. 4. 253. వ. నాండు మాతృదోహమున నంధభుంకు (ధృత 

రాస్తుండును వా6ంశును పాండు బేహుండు (పాంమరాజు,ఎ 
లు) 

(7) అది 7, 113. వ. వాయు విశ్నామి కు నా దేశంబున కలా హ 

పాదునంతరాత్య నావేశించి (రక్క_సుశ్ఫు 

(8) 7. వ. వాండంతః ఫ్రరంబున నుండి (కలా్య్యాహ పాదుశు 

వా(డు నింత పొద్దు మాంసంబు వడయనేరననిన (చానసంబువాండ్సు 

, (10) ఆది. 7. 15 క, నీవు మను ప్యూదుంద వవుమని బాశ 

శాప మన్నర పతికికా (| బాహ్మణుడు) 

(11) ఆది. 8. 199 ఉ. వీరు(డుపీడు పాండవుండు వృష్ట్రికులో త్త 

ములై న సీరిదై త్యారు లెటుంగకుండగ మహారభు.డై తరుశీన్ సుభ దనం+ 

భోరుహ చేత దోడొ_నుచుం బోయెడి 

(నన్నయ అర్హ్డునుని ప్రరరక్నకులచేత “వీడు? అనిపించినాడు.) 

జ ర, 3 | (అట (1%) ఆది, 8 208 స....వాండంత య శేను సోధ్యు జె; (అర్జనుడు 



౧౧౮ వ్యాసావళి 

18 స ° 6 + ర వ ము 3% కే న బి ౮ ( ) సభా, 1. 86 వ, వాండును (బాహ్యా వ-దనంబునం చేసి యెల్ల 

రాజులకు నధికుండయి రాజసూయ ముఖాయ కరణంునంచేసి దేవేం[ద 

సాలో క్యంబువ౫సె నట్టి సారిశ్చీం(దు నుపూమా తికీయంబు. *. (హరిశ్చం (దుని 

“వాకు అన్నాడు నన్నయ) 

(21%) సభా 1, 188. వ, ఇట్టుపాస్య మానుండయి. చంవకొశికుండు 
బృహ దభునకు మెచ్చి నీ కిష్యంబు చెప్పు మిచ్చెదననిన, , .వాంపిట్టనియె, 

(బృహ్మదభధుని 6 న్స అన్నాడు 

(15) అర. నీ. 151 వ. గాధియను రాజుఖహూంతు సత్యవతి యనుడాని 

భృగు పుత్తు)ండగు బుశీకుం డను మహామునివివాహార్థిమై యడిగిన నమ్ముని 
వరునకు నాడిటనియె, 

౧౧ 
చంకకుదాకువువావత్యచ్సా 

(16) ఆర, తి. 178 వ, వాండెల్ల వారినడిగి...చింతా సరుందే | 
యున్న. దండి కడకు వచ్చి సుకన్య ౦ యిబఖ్గనియె (శర్య్యాత్రి 

an) లో (17) అర. & 871 క, వియసావాసుంచు. కయుయ. భయ 

వతు. డెందుంబోయె బహురాతుస సం, (శ్రేయ మిగ్గిరి గంనర్వానస్వయ 

నేవ్యం జకచరుండు నాండెరు య్యెడలక్ 

66, హరిశ్చం ద్రులి వంటి చక్రవర్తులను, (బాహా్చిణ మువులన్వు బాన 

సము వానిని రక్కొ_ సుని అన్న శే, నన్నయ “వాడు” అని నిన్దేశించి, అర్జునుని 
సామాన్యులయిన భటులచేత * వాడు అనిపించి నాడు చూచినారా నన్నయ 

భావలో “వీడు”, * ఇతడు? అనేశబ్బములకు ఏమీ భేదము లేదన్న ౦ 

దుకు |పయోగములు చూపిసున్వా ము, 
(౩ టై. 

ఆది, 5, 244 క. ఆతండు మోకుం|వియ శిష్యుండట:ఈ వాక్యములో. 

4 ఆతండు * ఏక లవ్యుడు ; దీనికి వెనుకటి వచనము (288) లో ఏనువాణంబు 

లాక్క_యమ్మేనిన యట్లక్క_ జంబుగా వా౭డేనిన అనిరి, తర్వాతి వాక్యము 



భాపూభేపషజము ౧౧౫ 

247 లో “షెను | వేలు దునిమి.. .వాడిచెడాని నాచారునకుకా” అనిని E బీ గ్ర a 
ఏ ఏకలవ “స్ప 6 రి చు? హా స్తు, ర్య ps 

సభా. 1.109 క. శిశుపొలుయఘు 'సంతతమును నాతని కొలుచు, 

అనిన్ని తర్వాతి వచనములో (నాంసడింభకులు) వానికి వామదవ్షీణ భుజం 

బులులబో వె వర్రిల్లుదురనిని ప రూ 'సర్వనామములున్నుు వాడినాడు, 

సభా. 241 సీ. లో శిశుపాలుడు కృష్ణుని మూడవ చరణములో 6 వండు 

అనిన్ని గీతములో * అతనిని * * వాయ)” అనిన్ని అన్నాడు. ఏమి విశేప. 

మున్నది? 

అర, 1. 115-ఆ. ఏను భర్య సుతు య నీక ఖముండు వాయు విజ 

యుంకు అని ధర్మరాజు ఫీముని * ఈతండు” అనిన్ని , అర్జునుని * వాండు 

'అనిన్ని అన్నస్వుడు, ధర్మరాజుకు ఫిముని యెకల గారవమున్ను, అర్జునుని 

యెడల అగారవమున్నూ కలదని చెప్ప వచ్చునా? పద్యములో ఏమాట 
HS 

ఎక్కడ ఇమిడినవో ఆమాట అక్కడ నన్నయ వాడినావని చెప్పక తప్పదు. 

అర, 1. 874 * తరలము” శివుంకు వీనికి. గీకులడె దయ సే సెంబాశు 

పత్నాస్త్రము...యీతయు. ., బేవకార్యము దీర్చంగా... (876. క. )... 

దానవుల. . .వియ "భేద్యు.డె వధియించుక్” అని అద్దునుని ఇంద్రుడు 

* వనికి ఈతడు”, * వీయ ” అన్నాడు. 

67. ఇటువంటివి ఎన్ని కావలి నే అన్ని (ప్రయోగములు నన్నయ 

గగంథమునందే ఉన్నవి. తిక్కన, ఎర (పగడ, శ్రీ నాథుడు, “పెద్దన మొద 

లయిన వారందరూ ఉత్తమ పురుషులను * వాడు” అన్న వాశే, వెంకట 

రత్నము పంతులవారు జనకుని చేత రామునిన్ని, విద్యాధరునిచే రావణునిన్ని 

శ విడు” అనిపించినందుకు సంతులవారికి జచిత్య జ్ఞానము లేదని నిందించి 

నప్పుడు (క్రి నాథుడుకాడా పంతులవారి వలెనే “వీడు” చాడినాడని 

ఖా స్త్రలవారు ఎరుగరేమోకాని, తర్వాత  నైపుధములో చేర్చుకొని 
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ఉన్నారు; గనుక్క ప౦"మర్శ నార్థము రవ ఆశ్వాసములో * వీంయు” గలవి 

నాలుగు పద్యములు దాహరిస్తున్నాము. 

తే, ఇెలంది వీండేలు నుజనివీటియందు (88) (ఉఊజ్జయనీపతి) 
ఓ జు 

క (వీడావతి యీ భూపతి గౌడ విజొజుండుఏ వీ(ను కమనీయ రతి 

(క్రీడా రహస్యకోవిద చూడామణి ; అప్ప లెత్తి చూడుము వీనిన్ (30 

కం దళ శతద్భ గర్వ గర్వ (ప్రశమన ఫౌలాభురీణ పటు వేడ నిరం 

కుశ శెవ్య తురగ రింఖోవిశ కలిత దిగంతే ధరణి వీడు లం తాంగీ 
(105. కాశీరాజు.) 

(నః లీలంగట్టిం చెంబెక్కు ల్నెలవులం జెటువుత వీంయ.. .(కీకటాధీశ్వరుడు) 

ఇట్లు శారద చేత సభలో మహారాజులను “వీయి అని శ నాధ: 

డని పించినప్పుడు, ₹2"చిత్య భంగము కలిగినదా ? ఇట్టి మహారాజులనే మరి 

కొందరిని శారద చేతనే * ఈతయ'*' అని ఆకచే అనిపించివాడు? 

చూడండి: 

క, గోవర్షనా ది తటములం[ బావృట్కా_లముల విపిన బక్షి ఇనటన 
థ (౪ 9 వొ 

(పావీణ్యము ఏక్షీంప్రం డీవును నీతండు వేశ్క_లీంపెొసలారన్ . 

(మధురాధిపతి) 

క. పాటించి యితని చేండిన చాటు కవీశ్వరుల హ_స్టజలజంబులకున్ 
అం 

హాటక దీనారములు వరాటక సంఘాటములు వరాశుం[ద సుతా. 

“ఫీడు? అని పించు కొన్న రాజుల కంజశి “ఇతడు అనిపించు 

కొన్నరాజులు ఎక్కువ వారని (శ్రీనాథుని అభి పొయమా * అట్లయిశే 

ఒక్క రాజునే ఒక పద్యములో “వాడు? అనిన్ని, మరొక పద్యములో 
గై య 6 9 6 ఇతడు? అనిన్ని ఎట్లు వర్శ్మించినాడు 4 90_వ పద్యములో విండు అన్న 

గాడ బిడొజుని, 9ఉ_వ పద్యములో 6 ఈతని చరిత మద్భుత కరంబు ' అసి 



భాషూభేవజము ౧౧౭౯ 

వర్హీంచిగాడు, ఇ స్టే కాశీఖండములోను, ఖఫమఖండములోను శ్రీనాథుడు 

క వీయ, ఇతండు శబ్దములు సమాన మైనయోగ్యతి గలవిగాచే ఎంచినట్టు యా 

హీంచడము తప్పుకాదు, 

6%, మను చరి[తములో, పెద్దనగారు వఠోాథినీ వల్ల భుడయిన (పవ 

రాఖ్యుని దాని సఖులచేత “వాకు” అనిపించినారు చూడండి. ఉ,.. 

ఇందుని భా స్య వాసన నిం|దుడొె చందుడె యా యుపేందుండో... 

ఇందులో అనాచిత్యము దోపము ఏ పండితులూ ఇది వరకూ చెప్ప లేదు ; 

గాని, వేంకటరాయశా స్తు) లవారు వేంకట రత్నము పంతులవారియం చారో 

పించిన దోవుము స్థిరపడితే నన్నయ, తిక్కన ఎ(ర్మపగప్పి క్రి నాథుడు. 

మొదలయిన నారితోపాటు ఆంధ కవితా పితామహుడున్ను పంతుల వారి. 

వలెనే 'జొచిత్య జ్ఞానము లేక తమ కావ్యములను * అసహ్యూముచేసినవారు”' 
కాకతప్పదు, అయి శే బాచీన భాపామర్యాద చొప్పున విమర్శించి నప్పుడు,. 

వారి (ప్రయోగములు సాధువు లేకాని అసాధువులు కావు. వేంకటరాయ 

శాస్తుంలవారి (గాంథి కాంన భా పూజ్ఞూనము ఎట్లా ఉన్నవో చూదినారా! 

వారికి భారత మయినా బాగారాదు గడా! 

69. ఈ కాలమందున్న శిష్ట్రజనుల వ్యవహారము చొప్పున శబ్దముల: 

సాధుత్వము, జ "చిత్యము ఏర్పర్పుకొంశే, “వాడు”, * అతడు” 

“అతను % “* ఆయన ” “* ఆయనగారు” “ వారు” * వారలు ” మొదలయిన. 

విన్ని ; “నీవి, “మీరు, ౫ తమరు, “దేవర” దేవరవారుమొద 

నందు “ తమి శబ్దమునకు బదులుగా ఈ మీ ” శేబ్దను వాడిన ఢిల్లీ సుల్తానుకు 
"తెలుగు భౌవష బాగారాదని రాజకుమారుడు, చిన్నపిల్ల వాడు ఆశ్నేపించి 

నట్టున్న ది. ఈ “చేటు “నేటి తెలుగులోనిదిగాని, (గాంధికాం[ధములో నిదె 

కాదు, చూడండి. (అంక, 10) 

ఢిల్లీ సుల్తాన్ _చినహాజావమ్న వారూ ! మీ స్నేహితులు. ..3 
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లయినవిన్ని 5 ఎక్క_డ్క ఎప్పుడు, ఎవరినిసరించి, ఏది (పరోగించ వలెనో 

అక్కడ్య అప్పుడు వారిని గురించి అదిపయోగించక పోవడము వల్ల చ 

చిత్య భంగము కలుగడమే కాక వ్యవహార హానిహగా సంభ ఏ స్తుంది, 

రామయ్య అననే పేరుగల ఒక నొప్పఉాదొ్య్యాగస్టుని 6 మహారాజ, క్రీ రామయ్య 

పంతులవారు ” అనకుండా శీతన తిక్కో_నను తిక్క. డన్నట్టు “రామయ్య 

అనిగాని రాముని గాని అననే కూడదు. * రామయ్యా ” రంకు తగిన 

గారము లేదు. ? రామయ్యపంతులు * అంటే తిరస్కారము. ” ఛగామయ్య 

పంతులు * గారన్నా తృప్పకాదు ్ రామయ్య పంతుల నా” రంజు బొటా 

బొటిగా సరిపోతుంది. ఆపెని ఏమున్నా అధికస్య ఆధికంసలం. * అయ్య 
వార ౦గారు * లోకములో సిద శీబము: * అయ్యూ, అయ్యగారు గై అయ్య 

మక్ థి OD 

. 
వారు మాతా కుల కావే, అమ్మ సప అమ్మగారు”, అమ్మవారు 

పర్వ్యాయపదములు కావే, ఇశైభాహలో అన్ని శబ్దములున్ను _--ని చేహ 

ములు, వి కేష్యుములు, సర్వనామములు, [కియలు,  అవ్యయములు, నిపొకే 

ములు సుప్తిజంతములు___వాటి ఆర ముట్ క వషవహోరము 

చొప్పున ఈండవలెనౌనే నియమము సండితులు ఒస్పుకొ చే వరహనాగి తేలుగు 

భాహయొక్క_ సాధుత్వము (పావీనాం[ ఫగం ఫములలోని భాపుసు పట్టి నిర్ణ 

యించవ లెను. పండితులకు (గ్రాంథిక మే గాని లౌకికము (పమాణముకాదు. 

విదెకోకాత్ అనే నూ, తానికి అటా అరము చెప్పుతారు, అయిక్మే పొణిని 
ధిణ a థి 

కాత్యాయనుడు, పతంజలి నైదెక లౌకిక ఫాపు లనుశాసించి నారు, 
ఎకననినానూయలతాడాషాఖయాలలాం. 

బాలుడు-“మోి అంటారేమి * ఫాపు బాగారాదా? 

సభ్యులు భళి! భళి! అట్లు పుట్టుకతో రావల్లయుయాని తెచ్చు 

కొన్న వచ్చునా 1 

సుల్తాన్ _) వహవ్వా $... పొరబాటు, మన్నించండి, తమ న్నేహ్ 

తులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు.” 
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ఇచ్చిపుచ్చు "మొదలయినవి 

70. ఆంధ (పసన రాఘవము 'స్టమాంకమునందు కరాశక్రుని 

వాక్యములో జ ఒకా నొకనిచేత నిచ్చి పుచ్చినది చిిత్రపటము అలి ఉన్నది. 

(చా, పుట. 8) శాస్త్రులవా రీవాక్యము విమర్శించి, ఇట్లు వచించి నందుకు 

“వానిని ఉన్నత వైద్యశాలకు పంపవచ్చును” అని సిద్దాంతము చేసినారు 

(చూ. విమర్శము పుట 2/5) “ఇచ్చి పుచ్చినదిి అనుటకు “ఇయ్య్టవసిల 

నడి అనినూర్చిన “వాక్యములో ని యనన్నితి దోవము కొంత తీణును, 

అని ఉన్మత్ధ్ చికిత్స చేసినారు. వేవము వేంక'రాయశా స్తంలవారు అప్రార్వ 

పండితభివక్ మణులు గడా. నారి చికిత్స అతి నిత్రమయినది. దుష్టా ౦ 

గము చక్క బర్చ్బుట కోసము నిర్ద్ణుషస్ట్రమయిన అంగము భెదెస్తారు. కరాళక్రుని 

వాక్యములోఉాన్న అనని తిదోప ము “ఇచ్చి పుచ్చినది” అనే వాక్యాంగమందు 

నారిశ్నా సుయ ద్భృప్టికి కనబడ్డది; గాని మా లౌకిక దృష్టికి ఈ వాక్యాంగ 

మందున త్రము ఏదోహమున్నూ కనబ చేదు. 

టో ర్ పు అ టాం 4 
శాస్తు9లవారి శా బ్ర్రయద్భస్టిన్ని నాగి oy అ వరా 

ఘమెైనవి కానని ఈ వ్యాసము పూర్వఫాగములో రుశావు వేసేనాము, 

ఈ లేయయ్యె డి౯ అనే శజ్టము 1898వ 'సంవత్చ్సశము వరకు అసాధును అని 

వారి సిద్దాంతమయిన్నా శ్రీనాథుని శృంగార వైవుధము 1918 వ సంవత్స 

రములో వారు చదువుకొన్నప్పుడు, ఆ సిద్దాంతము మార్చుకోవలసి వచ్చినది 

కదా (చూ, ఈ వ్యాసము పేరాలు 16-18) మేము ఉదాహరించిన మహో 

కవి (పయోగముల “చేత ఆసిద్దాంత ము స్రాంర్థిగా రద్దయినదని ఒప్పుకోక 

తప్పదు, (చూ, పేరా 20) 

71. వేంకటరత్నము పంతులవారు వాడిన “ఇచ్చి పుచ్చినది” వంటిదే 

శఅడిగ ఫు వేడు అన్మేపయోగము ఒకటి శ్రీనాధుని శృంగార నైహధ 

ములో ఉన్నది. 



౧౪౧ వ్యాసావళి 

ఉవ్వే తెఎవయిన్నాళ్లు నడిపు చేంయ నిన్ను” (దూ. ఆ. శి. 128), 

శాస్తంలవారు ఈమాపము తేప్పనుకొని, 6ట్ర సుగ యు యి అనితొాముఆగం 

భగము తిరిగె ము(దైెంపీంచి (పకటిం చినప్పుడు దెద్దెనారు. త్రము పరీహ్ము._రణ 

వైద్యము వెల్ల డిచేయుటకు (గంధమునకు అనుబంధముగా గోఛ్రార్య ముద 

ఇదోపములకు ఇందలి సవరణలు (పకటించినారు. అందులో “అడిగి 

పు చేడు అసనేపానము ప్రాార్టము(దణము లందున్న దని స్పష్ట మగా ఉదా 

హరించినారు. అయితే “అడుగబుకోయడు అనేపా3ము. ఎక్కడనుంచి 

ఇాస్తుంలవారు తెచ్చి దూర్చి నానో తెలియదు, [(గంథావతారిక (వుట i7y. 

లో రెండు (వాతి పతులు తమకు ఎరవు దొరకినవనిన్ని, అందొకటి క్రి 

శ్రీ పిఠాప్రురము రాజోగారోన్ను రెండవది నెల్లూరిజిల్లాలో (రీ వరగలి' 

రంగారెడిగారి యొద్దనుండి (క్రి కోవూరి సుబ్బరామయ్య గారున్ను ఇచ్చి 

నారనిన్ని వాసి ఉన్నది, ఇప్పుకు ఆ (నాశ ప్రతులు ఎక్కడ ఉన్నవో 

మేము ఎరుగము. చెన పబ్బ్బ ములో ఆం సాహిత్య పరిహగ్పువారు సంగ 

వాంచిన (నాతొ పు స్రకములలో దీనికి రెండు (నాతీ|పతులున్నలి. వాటి 

"నెంబర్జు 99, 887. వీటిలోనున్న పాకము తే 16-8-20 దిని పరిహళ్తువారి 

ఫుస్తకాలయములో (బ. శ్రీ. పురాణపండా మలయ శాస్తులవారి యెదు. 

టను మేము స్వయముగా చూచినాము. పూర్వ ము దణములందు ఉన్న క్షే 

6ఆడిగెప్రు చేయు అని ఉన్నది. గవర్న మెంటు వారి ఫుస్తకాలయ మందు 

న్న శకెండు (వాత్యప్రతులలోకూడా ఇక్షు పాళమున్నది. వాటినెం బర్లు. 

11-18-88, 10-21-19. మా వద్దనున్న శెండుతౌటాకు ఫుస్తకములలో 

నున్సు ఈపాఠ మే కనబడ్డది, ఇట్లు ఆరు (వాత (పతులలోను Bm 

ములలో నున్ను మాకు కనబడ్డ పావమును బట్టి శ్రీ నాథుడు “అడిగిపు శే "నేడు?! 

అని ఉఆంటాడుగాని, ల్ య దిద్దినట్లు “అడుగ బు చేయి. అని 

(వాసి ఉండడు, అని మేము ఊహీంచినాము. ' నన్మ్హయాది ప్రూర్వకవుల' 

(పయోగములుకూణా మా ఊవాను బలపర్చినవి. (పాచీనాం ధ్ర భాసర 
స్వరూపము తెలిసినవారు (పాచీన (గ్రంథములో ఇట్టి మార్చులు వేయరు. 



భాహోాభేప జము ౧౨౧ 

72, నైపుధములో క్రీ నాధుడు వా డేనట్టు పూర్వము వణములందు 

కంటికి కనబ డినాశా స్తుంలవారికి “అడిగ పు_కేయడుి తప్పుగా తోచుటకు కార 

ఇ మేమిటి? పా-చీనాం [ములో ఇట్టి రూపము లున్న వని తెలియక పోవడమే, 

చేటి తెలుగులో ఇటువంటివి లేవు. క్రి నాథుని పడ్యమునందు తాము చేసిన 

సవరణనుపట్టి తమ టికలో “తెఎువ=ఓయింతీ (ఇం(దుడ్సు ఇన్నా ళ్ళున్ = 
ఇంత కాలంబును,నిన్ను కొ అడుగకా పు_ల్రేడు=తేన్ను వరింపుమని నిన్నుదూత్ర 

ముఖమున పార్థింపకయుం డెను” అని (వానినారు. “అడిగి” అాసేక్వార్థక రూప 

ము ఇట్టిచోట్ల పొసగదనిన్ని *అడుగక్ (=ఎఅడుసబక్రు) అనేశుమునా ద్యర్థక 

తాపము నీటి తెలుగులో ఉన్నట్లు పారు యు_క్టమనిన్ని వొరు జఊోహీంచి 

'యుందురు.61వ పేరాలో మేము 'చెప్పినట్టివ_ర్హనూనాం ధభాపోవాసనళాస్తుం 

'లవారి ఒంటికి దట్టముగా పట్టి ఉన్నందున నటి వాకుకకు విరుద్ధముగా 

'ఉన్నరూపము (ప్రాచీన ఫాపులోసాధువై నప్పటికిన్ని, ఆభాపు బాగా 

తెలియనందున్క వారికీతప్పుగా తోచినది, ౫ అయినా భాదానికిమా త్రము 

౫ ఈలాగునసే పా-చినాం[ధము బాగా తెలియనివారు నీవు 

'డెలిసి లేని నిక్కము సెప్పు” అంకు, తప్పనుకొంటారు. వారి చెవులకు 
“నీ తెలిసిలే * అనేది సాధువుగా వినబడుతుంది. ఇక్షు ఈ నన్ను నాను, 
6 తలుపు దివ్వుమనిన దివ్వండు ఆ అంద్ నన్న లిగను స “నేను నోసి 
తిని”, నన్న ట్లు'నాకుము * మొదలయినవి నీటివారికి వింతే-గాను తప్పలు 
గాను తోచుట సాజమే. వేటి తెలుగులో ఈ వాడు వచ్చి నాలు'స దినము 
లయినది*, * ఈ బియ్యము మంచివి”, ‘a ధాన్యము మం చివికావు ”, 
€ నీ నయినా వాడయినా వస్తాము” అనే వాక్థములలో అన్వయము 
ఎట్లున్న దో చూడండి. (పతిఫాపులోను ఇట్టె పలుకు బడులున్నవి 5 లక్షణ 
మునకు లొంగక పోయినా ఇట్టివి తప్పులనరాదు. (పాచీనాంగ్లేయఫావ, 
చాగారాక 18-వ శతాబ్దములోని ఇంగ్లీ షుపండితులు (పాచీ నాంచ్లేయ 
(గ్రంథములు దిద్ది పాడుచేసిన క్షే మన (పావీనాం(ధ (గ్రంథధకులు ఆంధ 
పండితులు తౌరుమారు చేస్తున్నారు, 'నాడేమైన ఆంధ్రభాషా పాండిత్యము 
చేడు దేశములో అరుదు, 



౧౨౨ వ్యాసావళి 

చిన్నప్పటినుం దిన్ని ఒంట పట్టిన భాష నింవ్య మనిన్నిి బాగా అలవఎని 

(పాటీనభావహ సాధువనిన్ని అంటారు. ఏమి చెప్పను ! ఇప్పటి వ్యవహార 

మునకు వరా మాట్లావనూదూవదు (నాయనా కూడదు 3 ఆలాగున 

(నాననా మూట్లా జినా, వ్యవహార హోని కలుగన మేకాక, చదువుటఏకున్న్ను 

వినుంకొన్ను అసహ్య ముగా ఉంటుంది, ఈలాసన శా స్త్రూలవారు మం 

తము చేస్తే మాకు సమ్మతమే 5 గాని ఆ మకము నారో స్వీకరించక దానికి 

వ్ వగా వాదిస్తున్నారు. గనుక. నారికి ఆ2ర్మ మైన _గాంశిక అజో 

6 ఇచ్చి పుచ్చి as అడిగిప్రు చేయ మొదలయిన రూసములు అసాగువులు 

కావు; సాభువుకే, అని సిద్దాంతము వేయు కు నన్నయాది మహాకవుల 

(ప్రయోగములు (పనూగణముగా ఉదాహారిస్తున్నాము: చి త్రగెంచం Fa 

నన్నయ స్యా కో ఏ 

(1) అస్ట్ర్యమ వసువు భార్య పతికిఖ్లనియె: మర్త స్రభోకంబున నుశీనర 

నరపతి కూ(తురు జితీవతి యను కోమలి న్యాపియసభి యేనెప్పుశు దానికి( 

(బియంబు గోరు చుంశుదు, నిమొ్మాదవు నమ్ముదెత కిచ్చి పుత్తము (ఆది 4, 

15కి (ఈఆవును ఆమెకుఇచ్చి ((నేవకునిచేతు పంపింతాము అని ఇప్పటి 

వాడుక) 

(2) ఫీష్కుండు. ..|బాహ్మణుల యనుమలేంబున డాని (అంబన్ఫు 

సాల్వరాజువ కిచ్చిపుచ్చి.....- (ఆది. 4. 212) 

(8) (పాండు విభుండు వస్తువు లెల్లను ధృతరాప్తు9న కిచ్చి పుచ్చి 

(ఆదె ర్, 67) 

పాండురాజు వనమందుం డేను. ధృత రా మడు హస్తి నాప్రురమం దుం జెను, 

గనుక అతని కిమ్మని (ఇచ్చుటకు (ఇతరులచేత పంపినాడని ఇవ్చటి తెలు 

గులో న. 



భా హోభేపజ ము ౧౨౩ 

(ఈ) (విదురుండు) ౪ దురోోఫను చే-సెడు దుష్కి 9 య లిమ్ముగా. 

చెటింగి వానికిం (బతీకారంబు సెప్పి పుత్తెంచెద ” ననియె (ఆది. 6. 147) 

(5) వారణావతమ్యునవారు. . .కుంతీ పాండవుల పంచత్వంబు ధ్భత 

రా స్త్ఫునకుం జెప్పి పుచ్చిన ( 99 167) 

(6) ఆ. ఒలసి యెంత కాలముండిన చేను మోదానయాన యొరుల 

ధనమ నన్ను సెన్నయాయిన నొరుల కిచ్చుచో ససురకు భోజనముగ 

నిచ్చిపుచ్చుండిపున ( 99 257) 

(7) పాండవ |దుపడ భృష్ట్రద్యుమ్న కుంతీ [దౌపదులకు. . .నుచిత 
భూహణావళులు వటువేజు యిచ్చి పుచ్చి (8. 87) (పాందవాదులు (దుప 

దుని పురమందున్నారు,) 

(ర) (నకులుడు వాసుదేవునకు నిజాగమనం బెజీంగించి పుచ్చి 

(సభా, 1, 264.) 

(9) ఆ. డాని నెటిణి థర్మతనయుందు ధృతరాష్ట్ర్రతనంయయుంనక 

సమీర తనయుచేత చివ్యవ(స్త్రుములును దివ్యభూహణములు నిచ్చిపుచ్చెం 

బీతి యేర్చవషంగ ( ల 87.) 

(10) ((దుపగుంకు “పిలువందగిన రాజులం బిలిచిపుచ్చ వలయు" 

(అనగా “పిలుచుటకు దూతలను పంపవలెను అని అర్థము.) ఉద్యో. 1. 87. 

(11) భూపతులకును.. .నెణింగించి పుచ్చుట కార్యంబు. . .(ఉద్యో 

1. 87. 

(12) (సంజయుండు నొరాౌాయణునకుండినరాక యెటింగించిపుచ్చి 

(”? 1. 272) 



౧౨౮ వ్యాసావళి 

(స) అంతఃఫురంబున నున్న ఛృతీరామ్హ్తునకుం దనరాక యెణిం 

గించి పుచ్చి (2 2.) 

(14) సంజయుండు వచ్చి వాకిబనిలిచి పణిహారులవలన( దన్నెలిం 

గించిపుచ్చి (ఉద్యో 2. 115) 

(1ర్స ఆ. అంతలు నేసి పోనడిచి యక్కటసంజయుచేతం జెప్పి ఫు! 

-తెంతు? (8. 10) 

(16) అచ్యుకుండు కరినగనరంబున కరిగి మొగసాల నిలిచి యాంని 

కీయునకుం దనరాక యెజేంగించిపుచ్చి.. .(కల్య 2. 860) 

(117 *అనినీక్రొ డుకునకుం జెప్పిఫు త్తెం చితి” (అనిఫీముడు గాంధారితో 

ననియె (స్రీ 1. 160) | 

(17) ఉ....ఇర్రల శేగుదేవల వదేడ్తెజం బొమ్మని చెప్పి పుచ్చినన్ ... 

(నిర్వ 6. 147) 

(వెజ్జనవాడుకభారత కవులుముగ్గురున్ను వాడినార న్నందుకుగాను 

(1) గంధర్వు లాశుణంబ చిత్రసేనునకు నంతయు జెప్పి పుచ్చిన 

(అర, ర్, 888) 

(19) (అయ్యాదవేశ్వరుండు) Ip య్ముగ నేన కక తేంఖులకిర. . . 

భూ పాంబరాదులిచ్చి పుచ్చి (హరి. ఉ. 4. 259) 

కేతన వాడుక (దశకుమార చరిత విజ్ఞా నేశ్వరము.) 

(19) కదీయవాస గృహద్వారంబున నిలిచి యొటింగంచి పుచ్చిన 
వాడును 'సం|భమంబున చెదురు వచ్చి (8. 87) 

(20) ఉం ఇ తేలి గంతయుం బతికి నసర్పడ నప్పుడే చెప్పి పుచ్చె 

“భూపో_త్సముండున్ రయంబున...నేయుచెంచి (4. ఈ 



భాపాభేషజము ౧౨౫ 

(21) సింహ వర్మయు సహృన్మహీపతుల ఇటీంగించి పంచిన (4. 88) 

(22) నీ, గీ, "పేరుల. బెంపును గలవాడు (పియముతోడ్క నడిగి 

ఫు తెంచెనేని "నయ్యం బెటేంగ, రేపు మాపని యాసలు చూపి చూపి, 

యిం ప్ర) పుట్రించి తుది బిలిపింపవలయు (4. 14) 

(29) గీ. లక్షి కూరిమి సుతురాజ్య లక్షివోని కామ నుంజరి యను 

వార కాంతగలదు దానిచేత మో త సౌందర్య తారతమ్య మేర్పడు 

మోరలు డాని కిపుడు. 

వ. దో యిచ్చి పుచ్చుండు పళని పశ జ శ (5. 49) 

(24) అదెయును నప్పలుకులకు "మోసపోయి చర్మ భన్ర్రైక వలనం 

ధన డానంబులు నేయువిధం బకిగి పు_తెంచిన, కంబెజబులగను దార 

రండు విన్నవించిన 'తెఐం7టుంగుదురు కడా (6. 49) 

(25) గీ. వచ్చి కోటచుట్టుముచ్చుట్టు వారంగం బన్ని బిడ్డ నడిగి 

పనుచుటుయును నియ్య కొనక వడలి యేపునం దలపకి యతడు పట్టు 

వడియె నతనిచేత (6. 187 

(26) పుహ్క-రిక చేతం గల్ప సుందరి నా'కెటింగించి ఫు త్రెంచిన(8. 181) 

(27) పదంపడి కనక రేఖచేత నతనికి 'నాక్రమంబును. . . జెప్పి పుచ్చి 

(31. 72) 

(28) నింహ వర్మ నమాత్యుండు చదనుజెంచి వినయంబునం (బణ 

మిల్లి జలకంబు పెట్టియున్నదె వేంచేయుండని దేవర వరవుండు విన్నవించి 

పు తెంచె ననవుడు (12. 48) 

(29) రాజవాహనుడు. . .నదీతీరంబున సైన్యంబులు విడియించి య 

మ్మునీం|దునకుం దనరాక యెటీంగించిపుచ్చి...(2. 82) 

జా 



౧౨౬. వ్యాసావళి 

(30) క. నెయ్యమున నడిగి ఫుచ్చక, యియ్యాకొనక' త మూ 

కయీార్థ్యా పరుండై కయ్యామున లీచి కన్యక (గయ ౦బకడి చేసికొనిన 

రామసమయ్యున్ (విజ్ఞూ. ఆచా. 100). 

చన్నె-వోడని వాడుక? 

(81) నిజాగమన |పయోజనంబు కోక్యేఫ్రనకు గెజీంగించి పుచ్చి(..112) 

వాచన సోముని వాడుక... 

(82) (హాం సడిభకులు పంచిన దూత ద్వారకా నగర (పవేశంబు 

"వేని, యదువల్ల ఛు నగరీవాకిట వాయావ రరణంబుచేసి, తనరాక యెలంగించి 

పుచ్చి యేవ జేవుని యనుమతంబున సఫా మండపంబునకుంజని (4, 1839) 

(38) సాత్యకి సాళ్వపురము చొచ్చి.. .వారికిం దన్నుశౌరి పు -తేంచు 

మంచన వాడుక: 

(4) క. ఏను జెప్పి పుచ్చిన యఫుడె వ్వరుగాని పిలువగావత్తురె... 

(యూ 2.51) 

(85) సీ... . దేవికన్నత (ప్రమదముగా6 జెప్పిపుచ్చి... (౨. 77) 

(86) వ. . -.(కమ్మారం గళావతిచేతం జెప్పిపుచ్చి... (4. 182) 

(87) వ.. .భాగురాయణుండు కజపి పుోర ౨.౨. ... (4. 120.) 

ఇంకా అనేక మహాకవులు ఈ విధమున వాడి ఉన్నారు. 

78. ఈ (పయోగములున్ను ఇట్టివి ఇంకా అనేక ములున్ను చూచి 

పొచీనాంభ్రమందు “ఇచ్చి పుచ్చు” కఅడీగిపు తెంచు” మొదలయినయాప 

యులు వాడుకలో ఉండెనని మేము నమ్ముతున్నాము, మననాటి తెలు 

గులో లేకబోవుటచేత, మనశెవులక. ఈళబ్దములు తేప్పులుగా తోచుట వింతే 



భాషూభేపజము ౧.౨౭ 

కాదు, అయిళలే, తెలుగు పండితులు తెలుగు (గం సములు లెస్పణా చదిఖిన 

చోర; గనుక చారికివి వింతగా ఉండవు; ఉంశహానదు, ఎనరిచెవులకు ఇవి 

వింతగా ఉండె తప్పులుగాతోచునో వారికి తెలుగు (గంఫములతో పదిన 

'యము లేన స్టే తలంచవ లెను; అట్టివారు తెలుగు పండికులుకాచేకారు, (గాంథి 
కాంధమందు నిజమయిన అనురాగమున్ను , అఫీమానమున్ను, ఉన్న పండి 

తులు ముందు నెనుకలు ఆలోచిం కుండా తప్పొప్పులు తెలుసుకోకుండా 

తమకు 'తెలయనివన్నీ తప్పులనిన్నీ, తమకు తెలిసినవే ఒప్పులనిన్నీ నమ్ము 

శ్రాని (పాచీనగంథాలు దిద్ద దిదరు. తెలుగు సారస్పత ము దిక్కూ_మాలీన దయి 

నది, భాషా సంప్రదాయము తెలియని పం జితమ శ్రగవ్రిల వేకులలో ప పడ భార 

తాద్మిగంథములన్నీ చెడిపోయినవి. ేటివాశుకకు (పాచీనగం భముల 

లోని (ప యోగములు (ప్రమాణముగా విధించు ఏవేత్య, పరిహ్కు__గ్తలు కొందరు 

ఈ దేశ ఛార్యకముగా (గంగములు దెద్దుకు న్నారు. తాము అసాభువను 

ఉన్న శబ్దములుతీ సిపేని తాముసాధు వనుకొన్నవి (గంభములోదూర్చి 

సవరణలు వ తమవాదమునకు (ప్రమాణము కుదుర్చు కొనుట, 

ఇప్పటి తెలుగువారి వాడుకకు ఇప్పటి పెద్దలవాడుక (పమాణముగా, 

ఇతర దేశములలో ఉన్నట్టు, అంగీకరించక, (ప్రా-వీనుల వాడుక (ప్రమాణ 

ముగా పండితులు పెట్టుకొని, ఎవరి యిస్ట్రమువచ్చి నట్టువారు (పా-చీనుల 

ఇగంథాలలోని భావ తారు మారు చేస్తున్నారు. పండితులన్న వారందరి 
మతమున్ను ఒకటి కాదు, 'వెంకటరత్నము పంతులవారికి సాధువయినవి 

వేంకటరాయ ws వారికీ సాధువులు కావు గదా; వీరిద్దరికీ (ప్రమా 

ఇము (పాచీనుల భాషే, ఎవరికి అవకాశము దొరికి తే వారు పొలీనులభౌవ. 

'స్వమతానుగరోధముగా మార్చుటకు 'వెనుక తీయరు. శాస్తు్రంలవారు వైహ. 
ధము పరివ్ము_రించక మునుపు వ బాగా చదువుకొని ఉంచే నిక్తుష్ట 
యయిన శబ్దము దుస్ట్రమని (భ్రమపడి డి దిద్ది (గంధము పొాడుచేయక పోదుళ న ర ల ల ర స ప ను స 

* ఏమో చెప్ప లేము. బహుశః భౌారతముకూడా దెద్ది హఠీవశ్చరింతు 
రని చెప్పవచ్చును. 



౧౨౩౮ వ్యాసావళి 

వైపుధము రచించిన శ్రీనాథుడు కాశీఖండమున్ను హరనిలాసమున్ను 

రచించినాడుగడా ; ఆ(గంభములయినా శాస్త్రులవారు చదువుకొని ఉంటయి 

వాటిలో ఇట్టె శబ్దములు కనబశును, 

కీ పా. ఉజక దివోదాసు నుచ్చాటనముచేసి 

యా మేలువార్త మంఖా,(దినున్న 

హరునకుం జెప్పి పంపిరి హరుండును వచ్చె. 

-గాశికానగరికి . గరమునేత్క_. (కాశీ. 6.189) 

హరవిలాసములో IV 68-వ పద్యుమందు “అడిగ పు_త్తెంచినాండు గ 

అనిడజంెటుం ఇశాస్తుంలవారి వంటి సండికు తెవరో సార్వకాలపు పలుకుబడి. 

తెలియని వారు * అనుగయితెంచినారు ? అని దెద్ది వేసెనారు, శృంగార 

శాకుంతేలములో భాగా కవ అశ్వాసమందు గీ, పిలువ బుంగేక తవసె ” 

అనే పాశము ఇట్టి పండితే పరిహ్కు-రణముచేక. సంపా _స్థమయినడి, చెన్న 

పట్న మందున్నపతి కాగెతముల పె కొత్తగా (వాన్నదె తెటాకులమోద 

పూరుషలు (వాసిన (గంగ ములో ఎట్టుండునో చూడవలెను, నన్నయ అరణ్య 

సర్వము ద్వితీయాశ్వాసము లో “ దవముయంతి నీకుశలం బశుగయయి_తేంచ” 

అని అచ్చుపు_స్తక ము లన్నిటిలోను ఉన్నది; జక తాటాకు పుస్తకములో 

స అడిగి ప్రత్తేంచె ” అనిన్ని మరిఒక దానిలో * అడిగె రమ్మని ప్ర తెంచె” 

అనిన్ని అన్నె. ప్య్యన హరివంశము మూడో ఆశ్వాసమందు * అతనికి 

రుకి ణి నడిగి పుత్తించిన ” (చూ. 11) అనిన్ని గీ. రుక్మువతి యనంగ 

తలాక్ శ శ్రిత కకం అత కా నా ననా 

లు అనిన్ని రెందు గ్రాత్ ప్రతులలో ఉన్నది కాని అచ్చులో 
4 అడుగయబిల్తేంచిన ” * అడుగయి చ్చి ” అని సవరణ అయినది. ఈలాటివి. 

అౌ్టే చూపించి చదివేవారిని విసిగంచ కూడదని మానివేసినాము, 

ఆంధభావలో కొ న్నిశబ్దిములు రాపమందు, అర్థమందు, సంబంధ 

మందు పూర్వకాలములో ఉన్నటు ఇప్పుడు లేవు; మారిపోయినవి, వాటి 



భాషూాఫేప జము ౧౨౯ 

పడికోట్లు వేంకటరాయ శాస్తుులవారి వంటి పండితులకు బాగా తెలియక 

ఇట్లు (భమ (పమాదములకో లోనవుతున్నారు. శాస్తుంలవారీ కథా సరిత్సా 

గరము చూస్తే వీరికి (గాంథికాం భధ ఫె సాల కణము బాగాబో పడినట్టు కన 

బవదు, వాటినిగురించి ఈ వ్యాసము నూడో భాగములో వివరించి (వాస్తా 

ము $ గాని ఇప్పుడు వీరిసాహీత్య మెట్టివో "తెలియ జేయు ఏకు శృంగార 

నె హధములో వీరుచేసిన సవగణలలో నొకడాని పొంకము చదువరులకు 

చవిచూపి, “ ఇచ్చి పుచ్చు 1 విమర్శము చాలిస్తాము, 

74. శృంగార నైహధములోని కడపటి పద్యము ముద్దులు మూటకట్టి 

నట్టున్నదె. ఆఅందుయళాే శ నాథుడు చం(దుని ఇట్లువర్తించినాడు. 

సీ ముక్కంటి తలపువ్వు, మున్నీటి లేయబట్టి, 

వైటభారాతి శాకన్న్ను(దమి, 

గగనలక్షీకి దంతకాంశ తాటంకంబు, 

| కలువల విందు, జక్క_వల గొంగ, 

వలరాజు నలెల్లీ వనజభాందవునుద్ది, 

నినిరాంకు రత్నంబు, వేదుముందు, 

గన్నులపండువు, (గహసార్వశెముండు, 

నురలయాకటి పంట యిరులదాయ, 

"తే. శ్ర్రిమహాలక్ష్మీ సెదో డశేహభువన 

సౌధకల ధౌెతకలశంబు చందమామ, 

రా జవదన కల్యాణ పరంపరాఖి 

వృద్ధిగావించుంగాత యీవిశ్వమునకు, 

75. ఈ పాఠము ఆరు తాటాకు పు స్పకములలో ఉన్నది: (చూ, 

పేరా, 71) మాకండ్లతో మేము చూచినాము. వేంకటరాయ శాస్తులవారు 

చూచిన (వాత్న పతులలో ఎట్లున్నదో మే మెట్లు చెప్పగలము ? వాళేకన్నుల 



౧౩౭ వ్యాసావళి 

తో జాదినారో ఎవరెరునుదురు* వారిచ్చిన పొఠములో మూడవపాద. 
మంటు *ో వలరాజు వెల్రెల్లీ ౨ కి బదులుగా “ వలరాజు వెల్ల ల్లీ (1 అనిన్ని > 

నొలునగోచరణమందు ోయిరులదాయి” కు బదులు *యిరులు దాయి అనిన్ని9 

కడపటి చరణమందు కగాతయోా విశ్వమునకు” బదుబుగా *అగాతమిో విశ్వము 

నకు అనిని? , ఉన్నది. ఈమూటిలో మొదటిడాని సారస్యము విచారించ 

దగినది, కెండవ దానిని గురించి, నీతారామా చార్యులవారు “ఇరులు” శబ్ద 

మేక వచనమ'న్నారని సమాధానము చెప్పినారు. అయి తేనేమి “పాలు” వం 

టిజే, మాడవదానిలో మకారము చిన్నయనూరీగాంఅనుశా సనము” చొప్పున 

దూర్చినది. వీటిశీమిగాని, *వలరాజు వెల్ల ల్ట అనే పావమా, లేక వలరాజు 

౪న ల్రైల్టి” అనేపాఠమా సాధువు * ఏదె క్రీసాథుని వంటి మహాకవి (వాసి ఆం 

టాడో సాహిత్యము గలవారు విచారింతురుగాక, మనశాస్తు)లవారు తమవ్యా 

ఖ్యులో ఉఓవలరా జు వెల్ల ల్లీ” అంజ, వలరాజుచేతి 'తెల్లగలువ (“నెచ్చెలి యని 

స్రార్యము[దణ పాఠము, నెల్లల్లీ” (వాంతలలో నిపా” అని (వాసీనారు ; 

గాని చంద్రుడు మన్మధుని చేతిలో నిది గానీ చెవియందలిది గానీ తెల్లగ 

లువవంటివాడు అని, సంస్కృుతమందయినా "తెలుగులోనయినా, సూర్యు 

లయినా, ఆధునికులయిన్యా వర్ణించి ఉన్నారా! లేదని చెప్పుటకు మావంటి 

వారికి అధికారములేదు మేము వట్లి లౌకికులము; మాకున్న కొంచెము 

సాహిత్యము ఆర గహణమందు కొంత ఉఊపచరిస్తుందేమో గాని సమయా 

సిద్దమైన సారస్యనిర్ణ యమునకు చాలీనది కాదు. మేమెరిగినంతమట్టుకు 

కవులు -చంద్రుణ్ని మన్మధుని * చెల్లెల్ల” అనగా “ తెల్లని గొడుగు” త్ో 

పోల్పియున్నారు ; చూడండి: 

Wl మనో జరా జస్య సితాతప్మతం ,శ్రీఖండచి తం హరి దంగనాయాః, 

2, ౫౫నవిపినసింహాః కానుభూ పాతప్మతం నిఖిలదిగ బలా నాంకందు 

కంక్రీడనాయ... 



భాషూభేవజము ౧౩౧ 

లి, మృగాంకో ౬యం ధ_తై గగన జలతః ెఫీనకులనాం సితచ్భ తా 

కారం మదన నృప లేర్విశ్వజయినక 

4, యః శ్రీఖండతమాల ప్తతి దిశః (పాశ్యాః సృరమ్మాపశేః 

బాణుచ్చ(రతి 

ర్, కింఛత్రం స్మరభూప జేః కీముయశః ఫ్రుంజం ఫురస్తాదిదం, 

6. |తిభువన జయినో మన్య నస్యాత పత్రం, 

76, ఇట్టి ప్రయోగము లున్నవి గనుకను (వాత ప్రతులలో___మేము 

చూచిన ఆరింటిలో__“ వలరాజు నెళ్లెల్లీ ” అనే పాఠమున్నది గనుకను, 

“ ఆకాశవాపీసిత ఫుండరీకమ్ ” వ్యోమ'సరః 'సరోజహమ్” మొదలయిన. 

వాటినిపట్టి చందుక్లి పద్మముతో పోల్చినా, కలువ పువ్వుతో కవులు పోల్చి 

నట్లు మేము చదువుకొన్న (గం థాలలో కనబవలేదు గనుకను, శాస్త్రుల 

వారీ సవరణ  సరియయినది కాదని నమ్ముతున్నాము. శృంగార నైవధ 

ములో వారు చేసిన సవరణలుచొలామట్టుక (చాత (ప్రకులలోని పాఠము 

లకు, అనగా మంచిపానములకు విరుద్ధముగా ఉన్న వి, వాటిగురించి పెద్ద 

జశ్యసము వేరే ఒకటి (వాయవలెను, జయ దేవ కవి నాసిన సంస్కృత నాట 

కము తిన్నగా తినిగెంచక వేంకటరత్నము పంతులవారు జయదేవునికి ఆప 

కీర్సి తెచ్చినారని శాస్తు్రంలవారు మోటతిట్లు ఎన్నో తిట్లి కహా! జయదేవా!” 

అని మాటి మాటికి హాహా కారముచేసినారే శ్రి నాథుని “తెలుగు [గ్రంథము 

ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఉంచక కూడని మార్పులు చేసి పాడుచేసినందుకు 
శాస్తులవారిని ఏమనవలెసో మాకుతెలియదు, అయ్యూ ,శ్రీ నాథా! కీ కవి 

సార్వఫొమా! నీయందు భభ క్తి తాత్పర్యములు గలవారమని చెప్పుకొన్నవారు, 

ఆంధ పండిత ఫివడ్ మణులు, వేదము వేంకబరాయశా స్త్రూలవారు క*డణా, 

సూర్యపరిహ్క__ర్రల వలెనే (భమ |పమాద దురహంకారములకు లోనై 

తబ్బిబ్బులువడి నీ గ్రంథము పాడుచేసినారు! . చక్కని (పావీనప్రతులు 
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సంపాదించి నీ (గంథములు అన్నీ గోద్ధతో చదివి నీభావ. కట్టుబాట్లు 

లెస్పగా "తెలుసుకొని, పాఠములు పరిపష్క్లరిం చి, అచ్చా_తించి తెలుగు సార 

'స్వతమును ఉద్ధరించే ప్రుణ్యాత్ఫులు, భాషాభిమానులు ఎప్పుడు పుట్టుదురో! 

(దుతమునకు అచ్చుతో “స 4న ం- శేషము” 

77. వేదము నంకటరాయశాస్త్రులవారి దృష్టికి ఇదె ఒక మహాపాత 

కముగా తోచినది. వేంకటరత్నము పంతులవారు ఇట్టి మహాపాతకములు 

ఆంధ (పసన్నరాఘవమునందు ముమ్మారు న హ్ 5వ ప్రటులో 

“విజృంభణన్న నువు” అనిన్ని, 28 వ పుటలో “ఆం౫ములన్ని డు” అనిన్ని, 

58 వ పుటలో “వాడున్నా” అనిన్ని. తమ విమర్శము 82 వ స్రబిలో ఇది 

మహాపాతకము అని నిషేధించుటుకు గల కారణము శా స్తుంలవారు వివరించి 

చారు చూడండి: 

“లుక్పం శేహేనాచి యను నన్నయ భట్టీయ సూర్రముచే నిది, 
(గామ్యము. పంతులవారు ఈ సూత నిషి నిషిద్ధములై న వ 

ne "తాము యగన ముగా చేసి త్మ దక ణార్ధము ఆ సూత్ర మే 

నన్యయాభార్యులది గాదని తొలుత వాదెంచి ఆ సూల తముగల శ్లోకమే 

ఆయ నది గాదని ద్వితీయ వాదము వాదించి, నన్నయ భట్టయ మే నన్నయ 

భట్టుది గాదని తృతీయ వాదము వాదించి లుక్కు చేసిన వారి లుక్కు_ను 

ఆ నూ[తమునే (ప్రమాణముగాం జూపి దూషించి ఆత్మను భూషించుకొని, 

యున్నారు.” ' 

శాస్త్రలవారి మతమందు “విజృంభణకా - అనువు అని ఉన్నప్పుడు 

ఉనిజ్బంభణన్ననువు” అని నాకు నాముడిచ్చి ద్వెిత్వనకారము (వాయడ మే 

(గానమ్యు సంశ్లేవ దోపుము గాబోలు, “విజృంభణకా అనువు అని రెండవ 

శబ్దము మొదటను అచ్చుంచి (వా నే దోవముకాదు కాబోలు! దోపమెలే,: 
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తమ (పతాప రుదీయ మందు ముమ్మాటికన్న ఎక్కు_వగా ఇట్లు ఎందుకు 

బారు (వాతురు? 

(1) ఉదా. గరడీ లేగ డికోటలే. . .విరతిలేశే వంశపారంపరిన్ అరి 

కంచాదె...(ఫు. 25) 

(2) ఉఊ.. .లీలనేసచున్ ఓక...(వు. 60 

(సొడా.. -సిరిన్ ఆయగజాతకున్ (వు 97) 

ప్టిట్రై ౪ ఊన్న శై, “విజృంభణన్న నువు లో కూడా పాదాంతమం దే 

శృదుతమున్నది. ఎక్క_డనుంశు "నేమి? 

(వాతల ఒక్క. న కారపొల్లు గూ (త్రమే ఉన్నా అవ్యవధానముగా 

అచ్చు చేర్చి నోటను పలికి నప్పుడు “న్న” పలికినట్టు చెవులకు వినబడక మాన 

చు, వాస్తవముగా నోటనుపలీ*శది చెలికి వినబడేది ఫాసుగాని కంటికి 

కనబడే గీతలుకావు. ఈ స్వరత త్త కమును గురించి కొంచెము (కిందను 80వ 
శేరాలోే (వొస్తున్నాము. 

78. అయిచ్వే ఈ నన్నయ భయ సూ[తేము అమోఘము కాదు, 

నన్నయాది మహాకవులు చాలామంది ఇందుకో విరుద్దముగా 'సంశ్లేవము చేసీ 

ఉన్నారు. ఈ నన్నయ భట్ట యమునకు (ీక (వాసిన వారందరున్ను ఈ 

సూత మునకు విరుద్ధముగా కొందరు లక్షణము చెప్పి ఉన్నారని (పమూణీక 

రించే ఉన్నారు. అరవై అయిదు సంవత్సరముల (కిందట * వర్త మాన 

తరంగిణీ మ్ముదాకుర శాలయందు మూడవ పర్యాయ మచ్చు వేయింపబడిన 

శసటీ కాం (ధ శబ్ద చింతామణి యందు “కా ందఅచ్చుపరంబగునప్రుడు (దుతం 

బునకు ద్విత్వ రూపంబగు సం శ్లేహంబు గలుగునని నేవింతు న్నృచ్యుతు నని 

యుదాహరింతురు” అని ఉన్నది. తాటాకు పు-స్టకాలనేకము మేము చూచి 

ఉన్నాము, వాటిలోనున్ను ఇశేఆ న్నది. ఇట్లు టీకలువాసిన వారేకాక 
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లకుణ కర్తలు మాజా కొందరు ఈ మతము అంగీకరిం చినారు. (ప్రథమా 

చార్యులవారు చేసిన అనుశాసనము పిమ్మటినారు మార్చినారు, 

జీంక టరాయ శాస్తు9ల వారివలెనే సం శేవ మన-గా ద్విత్వభూపమను 

కొని ఈ వ్యాసమం దెక్లే వాజినాము, 

ఐళే, కసం ేనుముో అనే పవనము పారిభఖాషికము, దీనికి వ్యాకరణ 

శాత్ర్రమందు న్స్ అర్థమున్నదో మాకో స్పస్టముగా తెలియనందున (బవ రుల 

చిన సీతారామస్వామి ' శాస్టుులవారిని అకడిగినాము, వొ రిచ్చిన జవాబు 

ఏమం కేశ సం శ్లేవ మున కాం వ్యాక కోగకరాములో నెచ్చటను సరియగు 

పరిపా_రము కొనబశదు, (దుతమునకు హల్లు పరమగు నపుడే సామాన్య 

ముగా సం శ్లేవము విధింప6బ నును, సం శేహ మనలగా సంయోషంచుటు కలసి 

కానుపు, (దుతము సహజముగా నజ్విష్ట్టమె యుండును గాన బరహల్లుతో. 

గలియసేరదు. కాంగా సం శ్రేషపువిధాన యల [గాను పప త్రిచే (ద్రుత 

స్వరలోపము సిద్ధించును. అప్పుడు లన్. దానికి సంశేవము తట 
స్థించును. ఈ యభి పాయముతోడనే యసహోబలపతి *అలుకిచ సం 'శ్లేవ 

స్ఫా్యార్ ” అను సూ త వ్యాఖ్యా నావసరమున “లుగ ఫా వేనస్యపర వన్తేన 

సాకం సంన్లేవశ్చ భవేత్” అని వ్యాఖానము చేసియున్నాడు. కాని యీ 

విషయము *లుకృం క్రేషానాచి” అనుదానికి విరోధించున ట్లగపడును, 

“వచ్చెను + అతడు” అనుచో (దుక మునకు బరవర్ల ముతో సం 'శ్లేషము 

విరుద్ధముకా నేవదుగ దా, “వచ్చెనతంకు అను రూపము సర్వసమ్ముత ముగడా. 

కాగా నిచట. సంశ్లేవశేబ్దమునకు హల్ప్చరకస్తలములందు సం శ్లేవసంభాొ' 

వ్య తాయోగ్యమనసటం జేసి సంభవింపక తీరని (దుతస్వరలోప మేయని (గ్రహీం 

క తీరదు. అట్టు (గ్రహించినచో (దుతేమున కచ్చు పర మననప్రడు (దుత 

స్వరలోపము రాదని తేలాచున్న ది, అనంగా “వచ్చెన్ అతండు అని 

యుండశేరదని తాత్పర్యము. పైకారణములచే సం శ్లేవమనగా జద్రుత 

ములుప్త స్వరమె ఫూర్వాచ్చునంటి యుండుట” అని అర్థము చేయుట. 
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లెస్సయని తోంచచున్నదె. సె యభఖ్మపాయమే “నో వాద్విత్వంక్వచిచి ఇ 

ష్టం” అను నఫర్వణ కారికచే ధ్వనితమగుచున్నది. పె కారిక వల్ల నకార 

ద్వెత్వము సం కేహ. భిన్నమని స్పష్ట్రపడుచున్న ది, 

(1) ద్వితీయాచార్యు డైన, అఫర్వణుని*నో వాద్విత్వంక్య దిచ్ల్యిస్ట్రం” 

అనే కారికకే తృతీ యాచార్యు డైన అహోబలును, * ఏతదా చార్య స్య్యాప్. 

సమ్మతం) “ఎన్న డున్నేని మోఘముగాదు “ఢైర్యకి కిన్నరుదుగ”' 

ఇత్యాద తత్పయోగాత ? అని భావ్యుమువాసినాడు, గనుక వీరిద్దరికిన్ని 

ద్విత్వభూపము ఇష్ట్య మే, 

(2) తంజావూరి సరస్వతీ మహల్ ఫుస్తకాలయమంద *సకలల కణ 
సంగహం బైన చాలబోధయను లషణము అనేపేరుగల తాటాకుల ప్రు_స్టక 

మొకటి ఉన్నది. అందులో (ప్రస్తుత విషయమును గురించి లకమణముఎట్లున్న 

దం. 

క. చెన్నగు నొరపొల్ల లకు న్నచ్చులతోడి సంధి గూర్చంగ నొకటం 

బన్నగ సయను6ండు హరియించున్న ఘ ములు భ క్రులయిన సుజనుల ననగక, 

ఇందుకు ల మ్య ములుగా ఆది పర్వము 7. 1411వ పద్యమందున్న 

6ఎన్నండున్నేని' అరణ్యపర్వము 1. 321 వ పద్యమందున్న 6 ధెర్యవృ త్రి 

9 ప్ /. క్రిన్నరుదుగ మొదలయినవి కొన్ని ఉదాహృతమయి ఉన్నవి, గదా 

(పకాశికలో కల్లూరి వేంక[టామ శా స్తులవారు” సర్వలక్షణ సారసం[గహ 

క. ఎన్నగనకార పొల్లులకున్న చ్చులు సంధింజేసి కూర్చుగవచ్చున్ 

బన్నగ పతిశయ నుండోర్పున్న ఘములం చాపభ_క్త సులభు డయినన్ 

ఊదాహారించినారు. ఈ |గంథము కంచి మంచి తిమ్ముకవిదికాదు; 

తిమ్ముకవి లకుణములో ఈ పద్యము కనబడలేదు; చిత్రకవి పెద్దన్నిది 

కాబోలు, 



౧౩3౬ వ్యాసావళి 

(3) రంగలాట్ ఛందస్సు (త టాకులమోద (వాసిన (పత్రి లో ఇట్టి 

సంధికి లకుణ లమ్యీము లున్నవి. (చూ. 48 b) 

క, తెల్లమిగాను నకారము పొల్లులకుకా నచ్చు'సంధి పాససు గన,లకుకా 

కొల్లలుగ రంగ ధరణీ వల్ల ఛు డిచ్చుకొ నపార వస్తువులనిక్, 

అర౦____నకార పొాల్గులవెనుక అచ్చులయిన అకార ఇకార ఉకా 

"రాదులకున్ను సంధి పాొసంగను, 

ఇందుకు లక్షభుములు నన్నయ (పయోగములేకాక పారిజాతాప 

హరణములోనిది (1* కర) ఉఆడాహృత మయి ఉన్నవి. 

(4) సీతారామాచార్యులవారు తమ పౌఢ వ్యాకరణములో (చూ, 

సంధి 8 4 కా న్నియెచలం (బామాణిక (పయోగంబుల (దుతంబున కచ్చు 

చరం బగుచో ద్వెత్వంబు చూప ప్రైడ” అనిలకుణము చెప్పి ఉత్తరహరివంశేము 

లోనిది ఒకటిన్ని, భౌగవతము స్పప్పమస్క ం౦ఛము లోనిది ఒకటిన్ని, కళా 

పూర్హోదయములో నిదె ఒకటిన్ని (పయోగము లుదాహరించినారు. 

(5) EY కల్లూరి వేంకటరామశా స్తులభారు ద్విత్వ 

విధి అంగీకరించక (ద్రుతమ్న్ముపైని [దుతము వచ్చినదని సమాధానము చెప్పె 

ఈ ఎన్నడుక్ -ను _(-ఏని = ఎన్నడున్నేని ” అయినదని ఉన్న రూపము 

తప్పనక్క సాధించినారు (చూ, ప్ర. 89) వీరికిన్ని ఇది ఇస్ట్య మే, 

79. స్వరతేత్తే పము శబ్దములు వ్యుత్పత్తి తెలియక తెలుగు పండితులు 

* ఎన్న డుస్నేని” లోని ది్యతంనకారము సాధించుటకు చికు/_.లు సడాగు.* 

ఖ్ es స ఎవరికి తవా. ఈ్రమయో 
గముగల పద్యములు దిద్దివేసినాలు, వావిశ్ళఐారిము దణమందున్ను ఆనంద 

ముదణమందున్ను * ఎన్నడుశ్నేని మోఘముగాదు దెగ్గ రణీ రవీందు లౌటు ౦ 

గంగాన్ ” (ఆది V1 141) అని ఉన్నది, 2888వ సంవత్సరములో వర్హ 

మూనతరంగిణీ ము దాతురశాలయందు అచ్చు పడ్డదానిలోనుు 1898 వ సం 
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వత్సర ములో వాక్చతీ నిలయము దాకురశాలయందు అచ్చు బడ్డదా నిలోని' 

“3 9 ఆ ఆ 0 కళ ౪ ఎన్నడో చేని,” అని ఉన్నది, కాన్ని తాటాకు ఫు_సకములలో ఎన్న శు 

-న్నేని మోఘముగాదు దెస రణీందు ఫానులెటుంగగాకా” అని ఉన్నది, 

ఏదో ఒకలక్షణము వేదవాక్యముగా నమ్ముకొని, దానికి విరుద్ధముగా ఉన్న 

(ప్రయోగము డెద్ద మునకు మనసపండికులు చెనుకతీయరు. తమ కష్టము కాని 

సంధి రప్పు అని ఒక సిద్దాధిరేము 3 తమ కిష్టము కాని యతి తప్పు అని ఒక 

స. భారతేక ర నన్నయే ఆం భశేబ్ద చింతామణి (వాసిననాడని 

ఒకసిదాంతము ; గనుక తమకిష్వమయినదే నన్న య(వాసినాడు అని 
ధి ) తు a (UC 

Soo: 

న నురీ ఒక విచిిత్రము, * సని” అచనేరూపము అంగీకరించిలేే సంధి 

దోవుమో వశిదోషమో  అంగీకరించవలసీ వస్తుందె గదా! ఏమిచారి 

దేవుడా? అని పండితులు తికమకలాడకుంణా, మ, రామకృ్ళషప్తకవిగారు 

చిత్రంగా చిక్కు విప్పి పెసినారు, వారు పరీప్క._ రించి (పకటించిన నస 

చోడని కుమారసంభవము పీఠికలో ఇట్లు (వానినారు:_ోీ నవ్నెచోళుండు, 

ఏనియనుశబ్దమును చేని యని నకారాదెగాగాశం (పయోగెం చెను కాబట్టియే 

'నన్నయభట్టు---న్నేని దిక్జర ణ్లీ రవీందులు, అది-ఆ-౬ అను నకారాదిగా 

(బయోగించె. ఇది తెలియక దుస్సంధియు, యతికి వై కల్పిక భావమును 

నన్నయభట్టున కావోపించిరి” భేష్ ! పండితుల కెవరికిన్నీ "తెలియని పరమః 

రహస్యము ఈ కవిగారు కనుకా. న్నారు, * ఏని * శబ్దమునకు “ చేని? అనే 

రూపాంతర మున్నదట ! (గాంథికాం భాపారహస్యములు పండితులే 

తెలియనప్పుడు పామరులు ఆభాపుజోలికి పోకూడదు గదా. ఏమం శే ఏమి 
తప్పో? మామట్టుకు మాకు భయముగా ఉంటుంది, అందుచేతనే త్త 

జిజ్టాసకుదూ త్రము దానిని స్మరిస్తూ వాడుక భాహలో వ్యవహారము సాగిస్తు 

న్నాము, సరేకాని (దుతమునకు అచ్చుతో సంశ్లేవము దుస్ఫంధి అని 
నన్నెచోడని వాడుకనుబట్టి కవిగారు నిద్టాంతముచేనినట్టా ? చూడండి,. 
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80. తత్త ముచొప్పున “డూన్ ) అనేదిసముచ్చయము, అరవములో, 

కన్నడములో “ఉమ్? అని దీనిరూపాంతరము ఉన్నది, తెలుగు _ వేదముక్ 

ప్రరాణముకొ; అర - వేదముమ్ ఫురాణహ్; కన్న-వేదవుము పురాణవుమ్ి 

తె-“ఎప్పుడుకొజఅర-“ఎప్యోదుమ్ “తె_.అమ్మయాకా అన్నయుకా! అర, 

నన్నెచోడడే ఏలాగున (వాసినాడో;__క పొన్నలుం నొండం నోయలును 
బూరువులున్నా ౫౯___బూనకుండలా ౫ (చూ. 417వ! బూరువులున్నా ౫) 

అంటే * బూరువులున్ _ఒన ? అనికాదా* కావంజే “నాగి ఆనే 

రూపాంతర మున్న డంటూారే మో కవిగారు | శబ్దతత్త్వ ము చొప్పున అజాపగా 

ఉండవలసిన శబ్దములు నకారాదిగా వ్యవహార ములోనికి "రావడము మాకు 

వింతకాదు. “చేను? “ఏను” అవీ సర్వ నామములు అట్టివే, ఈలాటివి 

జాలా ఎరుగుదుము, ఇంగ్లీ షులో ని newt, nickname అస శబ్దములు 

వా_స్టవముగా అడాదులు. కొందరు బడిపిల్లలు 4 ఇది నుత్ర్తమమైన క్దతి 3 

తత (వాస్తున్నారు ! పండికులుహణా అట్టువాడికే * నుత్తమము ? రూపొం 

తరమై (గాంథికాం[భము నసాభువుకాదా ? (గాంథికాం ధములో నీరిణం, 

ఈరిణం; వతేంస్క అవతేంస 5 మొదలయినరూపాంతరములు ఎన్నో సం 
"స్మ్కృతేమందే ఉన్నవే; ఇవి ఏలాగున సం(పాప్తమయినవి ? (పొచీనుల 
వాడుక ఏలాగున ఉన్నదో తెలుసుకోవలెదంటే”, (ప్రాచీన గంథాలు సావ 

శాశముగా పరీకీంచవలెను. అది ఏలాగున ఉన్నా మనవాడుకకు సాధ 

కమూకాదు 5 'చాధకమూ కాదు, పూర్వుల వాడుకనుబట్టి  మనవాడుక 

దిద్దుకో లేము ; మనవాడుకనుబట్రి పూర్వుల వాడుక దిడ్డగూడదు. ఆకాల 

ములో అది ఈకాలములో ఇద్కి రెంతూ సాధువులే. తాపములో మార్పు 

కలుగడము దోవమెలే, (బతికి ఉన్నవన్నీ మారుతూ ఉంటవి గనుక 
దుభ్ర్రమయినవి అవి సిద్దాంత మవుతుంటే ! భా సాత_త్హ్వ జిజ్ఞాసువులు భాషా 
ధర్మయు భాసాప్రయోజనము లెస్సగా ఎరిగినవావై లేసీ కాని భాషా 
"త త్తు పట్టుపడదు, 
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. 6 9 | / అమె శ్రాయుమ్ అన్నె యుమ్. “అమ్మయును అనేదానిని అమ్ము _-,.యు _ను 

అని పండిణులు వివదీసి, “యు” “ను సముచృయములని చెప్పుతారు-గాని 

ఆ సాంగు త_త్తషమునకు దూరము, ఇప్పటి "తెలుగు పండికులలో వావిలి 

కొలను సుబ్భారావుపం కులుగారికి మాత్రము “ఉకాొ అ-సేశూపము కొంచెము 

పొడకట్టి నట్లున్న ది; అరవముతో పరిచయము కలుగుబచేత కాబోలు. ఈ 
“ఉకా అనేది నొక్కి సలికి నప్పుడు నకారము ఎకిర్కు_.వ కాలము పలుకక 

తప్పదు. ఇప్పటి తెలుగులో హడా శెండుకా _- అర =రెండున్నర, ఏడుకా 4, 

ఒకటి=ఏదున్నొ కటి అని వాడుతున్నాము. నన్నయ కాలమందు “కండు 

వేలున్నే నూట పదునొకందుి “మూడు వేలున్నే నూట యిరువది రెండు 

వేలున్నె నమన్నూటి మొదలయినవి వాడుకలో ఉండేవి, శ్రీ నాభుడు 

కారకీఖిం శముఖో * ఇరువదియొక్క్ల వేయున్నాలు నూజణువారంబులుి) అను 

(పయోగెంచినాడు. “ఒకటిన్నర కా ఇకా నొక్కి పలుకు 

తాము ఒక టీకా. అరన్ .నకార మేకామ ఏహల్ల యినాసరే పదాంతమందు 

పొడిగెంచవచ్చునుుఉాడా. జగత్ -1- ఆ జగగ్తు “సంస్కృతములో “తత్ త్ 

అంట తెలుగులో “అది” అని అర్థము ; “ఇంగ్ల షులో “కము? మ్ అం సే 

తెలుగులో “రా అని అర్షము. ఈ వాక్య ములలో కిందను గీతలు గల 

నూటలు “త్ర త్తం” 6కమ్ముం కే అని (వాస్తున్నాము. సం'సృ గ్రాతీములో 

కూడా “తస్మికా -- ఇదమ్ =తస్టిన్ని దమ్ ఇంగ్లీషులో in oa er = in 

ner, big 4 er = bigger. కన్నడములో Cee = కళా; 

పాలీలో తమ్ _ నీవ = తవ. ఏకాక్షర శబ్దములభో గ! ఉన్న 

ప్పుడు తెలుగులో ఇట్లు హల్లు క న గ పలుకకతప ప్పదు. దీర్ధాచ్చు ఉన్న 

'ప్పుడున్నుు ఎక్కువ అకరములున్న ప్వుడున్ను, కొ సనున్నవర్ష్మ ము rete 

చేతనై నా నొక్కి_పలికి లేనే పొడుగవుతుంది లేకుంశేకాదు, ఊదా! 

ఇంగ్లీ ములో “శు మం తెలుగులో “కాలముి 3 “వనిమంకే, ఆడవి 

వనము, వనమ్ము----ఈ కెండు మాటలలో, మొదటి దానిలోని నకారముసె 
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నున్న అకారము రెండవ దానిలో నినకారమ్ముపెనున్న అకారమున్న ఎక్కువ, 

పొడుగు; దానికి పరముగా ఉన్న నుకారము రెండవ మాటలోని 

మకారముకన్న (హస్వముగా ఉంటుంది. ఇళ్లే “వాకింిలోని ఆకారము 

కన్న “వాక్కు._లోని ఆకారము కొంత (హస్వము; ఎక్కు_వ పొడుగయిన 

అచ్చుకుపర ముగా ఉన్నహాల్లుకన్న పొడుగు తక్కు_నెన అచ్చుకుపర ముగా 

ఉన్న హల్లు ఎక్కు_వ పొడుగుగా ఉంటుంది, అచ్చులవ బెనే వహాల్టులున్ను 

దీర ముగా పలుకవచ్చును, హాల్గుదీర్ణ మునకు నాతోలో ద్వైత ముగురు గు, ఇదె 

ఎవరిమట్టుకువారు పరికీలీంచి తెలుసుకోవలసినవిహయము తగెనయం,తేము 

లుంశు (సత్య క్నమవుగుంది ఈస్వరత త్త పమున్ను శబ్ద తత్వమును తస్పయినా 

ఒప్పయిన్యా మన పరడితులతో చేసే. పస్తత వాదమునకు బాధకమూకాదు 

సాధకనూ కాదు; అది మాసతిపకులకు మేము బోధపర్చ 'లేము; వారు. 

బోధపర్చుకోరు. 

81 (పకృతమనుసరింతొము. (దుతముతో అచ్చుకు సంశ్రేపుము కలు: 

'సకుందా కలుగదా? ఆవే విషయము గురించి (ద్రస్తుత జిజ్ఞాస, వేంకటరత్న 

ము పంతులవారు. కలుగుకతుండి అన్నారు; వేంకట రాయశా స్తుంలవారు 

కలుగదు అన్నారు, కొందరు లాక్షణికులు అట్టి సంశ్రేషపము సాగు వన్నారు; 

కొందరు అసాభు వన్నారు వీరిలకు.ణము తప్పని వారివారున్ను, వారీలక్కు 

ణము తప్పని వీరివారున్ను తగువు లాగుతున్నారు, సాధువన్న వారు లక్కు. 

ముగా ఇచ్చిన పయో:గాలు అపపొణశాలు అని అసాథు వన్నవారు నిరాక 

రించినారు. ఇస్పుడు మనము తత్త మెట్లు 'తెలుసుకోవశము ? అచ్చువేనే 
యంత్రములు మన దేశములో లేనప్పుడు పుట్టిన లక్షణ (గంఛములందు ఏ 
పద్యములు లక్యుములుగా ఉదా హృ తేమయి ఉన్నవో ఆపద్యములలోని 

పాఠములు అపపాశములు అంక, కావని ఏలాగున సాధించడము ? స్వమ' 

'తాఖిమానము చేతను అజ్జూనము చేతను మునుఫ్రుకూడా పాఠాలు య ేస్ట్య 

ముగా దిద్దెమార్చి [గంథాలు తాటాకుల మిద |వాసినారని తో చేటట్లు ది a ¢ లు 
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అప్పకవి చెప్పినాడు, అయిగే మత ఛేదమున్నప్పుకు (వాత (పకులలో 

ఆభేవము కనబశవలెను. మనకు దొరికిన (పతులన్నిటిలోను పాశము ఒక్క 

లాగున ఉన్నప్పుడు అవి అన్నీ ఒక్క_దుష్ట్రనూలమునుబట్టి (వాసినవనవలిపా? 

"లేక (గంధక రే ఆలాగున (వ్రాసినా డనవలెనా? ఇదమిద్ధమని సిద్దాంతము 

చేయుట బహు దువ్మ్కు_రము గదా. ఇట్టివాటిలో (గం7కర్తకు తన్చమరి 

యొవరికిన్నీ సత్యము నిళ్చితము కాదు, (గ్రంధకర్త ర్త సృక్ళతమును గురించి 

చెప్పిన మాట యందైనా మోసమున్న దని చెప్పి విశ్వాసాస్త ము కాౌదనుటకు 

ఇతరులకు అకక ౯ లేకపోలేదు, గనుక్క వాది (పతివాదులకు జూద 

విమర్శకులకు తత్త పడక సువులకు, అందరికీ ఒక్కు_లాగున (ప్రత్యక్షము 

కాని విషయములలో సం ఫావ్య తొ సం భావ్యతలు మాత్ర మే ఏిజొరించ 

'తేగినవి, 

82. వర్తమాన వ్యవవహోరమునకు (పవ _గ్గకముగా సద్యో నిర్భ యము 

చేయవలసినప్పుడు, అప్పటికి ఏది సంభావ్యమని ఊహించ వచ్చునో దానిని 

బట్టి నిర్నాయకులు నిర్భయించక తప్పదు. అన్ని చేశములలోను న్యాయ 

స్థానములందులోక వ్యవహారముతో సంబంధించిన వివాదములన్నీ ,ఇశ్లే నిర 

యిస్తున్నారు. అయితే |పావీన కాలపు వ్యవహార ములను గురించి గాని, 

పకృతి ధర సుమను గురిం చిగాని, ఆధ్యాత్యిక విపయములను గురించి గాని, 

తత్త్వణిజ్ఞాస గలవారు ఒకిరుచేసిన సిద్ధాంతమును ఒకరు శురడిస్తూూ సావ 

భానముగా సాశ్యుమే కాక [ప్రమాణములు కూడా మాటిమూటికి పరీశ్నీంచిి 

ఆసం భావ్యములు తొలగించి సంభావ్య మయినవే అంగీకరించి ప షపొతము 

లేకుండా తమ బుద్ధికి నిశ్చితనుని తోచిన అభిప్రాయము నిరూపిస్తారూ 
లౌకిక వ్యవహారములో సద్యః ప్రవృత్తి కోసము సద్యో్యోనిర్భ యణూ అగత్య 

చుయినా తత త్తే పజిజ్ఞుసలో అగత్యము కాదు, యథార్థ భు "తలి నేదొకా 

వినుర్శ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దీనికి కాలపరిమితి లేదు, సూ ఒక కోల 

యులో అందరూ నమ్ముక్రొనే వినయము మరిఒక కాఖయుభో అబద మా 

౧౦ 
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హాస్య్యా స్పదము కావచ్చును. భాషా జిజ్ఞాస కొ౦తమట్టుకు దేశచరి త్ర 

జిజ్ఞాస వంటిదె, మేము ఈ వ్యాసము (వాస్తూఉన్న దినమందు మనదే 

చరిత్రకు కావలసిన భోగట్టా అంతా ఏలాగున తెలుస్తుంది * ఈ కాలములో 

వార్తా హ్మతికలున్నవి గనుక ఏవోేకాన్ని వృత్యాంతములు వాటిలో [పక 

టిస్తారు గాని దేశమందు అంతటా జరిగిన సమాచారము యావత్తూ వాటిని 

బట్టి తెలియదు. జరిగిన సనులలో ఏవిగాప్పవో ఏవికొద్దినో అవిజరిగెనప్పుడు 

మతా లయినా ఊహించ లేరు; ఏదిఏలాగున పరిఇమించునో ముందుగా 

తెలియదు గదా, నునదేశమునకు కొంచెము కాలముళో సంభవించే నొప్పమే 

లుకుగాని శీడుకు గాని కార? మైనపని చీకి ఉదయ మే జరిగె ఊంశవచ్చును? 

ఆది యొవరికిన్నీ తెలియక పోవచ్చును. మేలుగాని కీడు-గాని జరిగినత ర్వాత 

దానికి గల నిజమైన కారణము తెలియక ఎవరికి తోచిన్వునారు ఊహించి, 

అశేక కారణములు చరిత్రకారులు కల్చించ వచ్చును; వాటిలో. ఒక్కటైనా 

వా_స్టవము కాక పోవచ్చును. ఇట్ట దోషములు చరితిలో “వల సం ఫావ్య మే 

కాకుండా, యథార్థ ముగా సంభవిం చినవని చరి త్ర బాగా చదిపినవాలే చెప్పి 

నారు. అయినా చరి త్రపధనము నిగమ కోదుః దానివల్ల బుద్ధివికాసము 

కలుగుతుంది. (పాచినచరిత్ర సర్వవిషయములలో ను మనకాలమందు (పవృ 

చికి పరమ్మ ప్రకూణము కాదనిమా త్రము జ్ఞా ప్రియందు ఊంచుకోేవలనినది, 

83, చరి తజిజ్ఞ'సకు దోరిశేసాధన సామ గి వంటి దే భా షూ జిజ్ఞాస. 

దొరికదిన్నీ. ఇప్పుడు మేము. (వాన్తూజాన్న వ్య సము మా అలవాటూ 

చొప్పున మా తేలుగు భావలో రచిస్తూడన్నాము. మా ఉత్తర పక్యుత్తర' 

ములుకూ జా ఈభావులో నే (వొస్తాము. సంభాషించినప్పుడ్ను ను ఈ తెలుగే 

వాడుతెము, అయినా అన్నివిధములయిన (వాతలలోను సంభాహణలలోను 

మాఖాప ఏమీ భేదము లేకుండా ఎల్లప్పుడూ ఒక్కో_లాగున ఉంటుందని 

ఒప్పుకో లేము. మా సన్నిహిత బంధువులఫాపుకున్ను మాభాహకున్ను' 

కొంచెము వ్యత్యాసము ఉండకపోదు, 'తెలుగుఫెపు అనేక కోటిముఖములి 
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(పవహీస్తూ ఉన్నప్పకు తెలుసవారందరూ చేడు సరిగా ఒక్కు..౪ "టి 

తెలుగే వ్యవనారిస్తున్నారని చెప్ప లేము, దేశమును బట్టి, జూతినిబట్టి, వృష్తిని 

బట్టి, మతమునుబట్టి, విద్యనుబట్టి, వయస్సునుబట్టి, నాగరకతనుబట్టి, ఎంతో 

కొంత వ్య త్యాసము ఏర్పడక తప్పదు, అయినా, *-నేటి నాగరకుల తెలుగు” 

లో సాధర్శ్మనిము అధికముగాను వైహమ్యము తక్ర్కు_వగాను ఉన్నందున 

దానిని విశేషింది, (పశ్యేకింది, సగటున, అనగా మొత్తము మోద్క పరీ 

&ంచిి ఒక్కులాటి బే అనవచ్చును. అన్ని చేశములలోను అన్ని కాలముల 

లోను వ్యవహారిక భావులు ఇంచుమించుగా ఇన్లు ఉంటున్నవి, మన కాల 

ములో అచ్చుపు_స్టకనులు అచ్చు వార్తాప తికలు పోసు, (వాత మూల: 

మయిన లౌకిక వ్యవహారము ఉన్నందున విటిని బట్టి “సటి నాగరక 

తెలుగుభాప” కు లషుణము చెప్పవచ్చును గాని, సంప్రార్హమెన లక్షుణయు 

నిరాపించుట అసా్యమనక తప్పదు, వ్యవహార ములో ఉన్నఫౌాహ 

యావత్తూ కాకి తాలమోదచ కనబడదు, వ్యవహార ములో ఉన్న శస్టాలన్నీ 

ఆవళ్యమైనవే; ఒక్కటి విడిచినా వ్యవహార వోని కాక తప్పదు, పొల్లు 

మాటలు కోశాలలో ఉంటవిగాని వ్యవహార ములో ఉండవు, వచనమువిభ క్తి 

పురఘుపుము, లింగము, కాలము, మొదలయిన “భేదములు, వర్ష లోప వగ్తా 

గమ వర్గ వ్యత్య ౫ లకుణమయిన సంస్కార ములనుబట్ట, 'తెలునుకొని్కి 

ను (గహీంచి వ్యవహారమందు (ప్రవ_క్టించడము శై శవము నుండిన్ని 

అలవాటయి, పండిత పామరులు అందరున్ను తడవు కోకుండా, అచ్చులు 

హాల్గులు యథా[కుతముగా ఉచ్చరిన్తూ, ఇంచుమించుగా ఒక సంఘములో 

ఒక్క_లాగున ఫాషిస్తారు, అర్థమునకు బాధక ముగాని వ్యత్యాసములు వ్యవ 

హారములో ఎవ్యరిమనస్సుకున్ను తట్టనే తట్టవు. మాట్లాడినశ్లే చదవడము 

అలనాటయినవారు అన్నిమాటలున్ను అర్థమవుతూ ఉంటే, 'వాతలో 

నైనా ఇట్టి వ్యత్యాసాలు పాటించరు. ఇంత పరిచిత మైన దయినా చేళ 

భావ బహు చంచలమయినది అతి చపలమైనది. డాని లక్షణము నిశ్మేవ 



౧రరీ వ్యాసావళి 

ముగా నినూపించుీం. ఆకాశముమోద చుక్కలు లెక్క పెట్టుటవంటిది, 

ఎన్ని నూ(తౌలు పన్నినా వ్యవహారమునకు సరిపడవు. ఉత్స నాలక అప 

వాదములు; అపవాదములకు కూడా అపవాదములు విధింఏనా, మాటిమాటికి 

'4ఉ బాహుళ్లకము” *వై కల్సికము” అని, “ఆక్ళతిగ ణా) లస” (ప యోగాను 

సారముగా (గాహ్యమని, లకు ఇవిరుద్ధ మయినను ఆర్యవ్యవహారము 

ఉ గాహ్య” మని, లక్షణమునకు లొంగని శబ్దములకు గతి కల్పింపక తప్పదు. 

సాధన సామి ప నాం “నటి స. భాహషి అతా లకుణములో 

ఇముడ్చుట మ ఉన్నపుడు, ఛార్వకాలపు నాగరక భా పాలకు 

ము సంపూర్ణ ముగా తెలుసుకొని ఆభావ స్వాధీనము చేసికొన్నట్టుగా 

ఆం[ధపం జిశులు నటి_నే ఎట్లు నమ శ్రగలము* మనకాలములో ఉన్నట్టు 

ఆకాలములో వార్తాపతికలు లేవు; వ్యవహారమంతా ఇంచుమించుగా 

(వాత అక్కర లేకుండా మూజచబానీగా జరిగేది, నన్నయ మొదలుకొని 

తిక్కన దాకా తెలుస భాషా స్వరూపము తెలిపే సాధనములు ఏ మున్న వి! 

నన్నయ (వానిన (గంభమొక్క_ శు గదా ఆకాలపు శాసనములయినా అసు 

లేవు; ఉన్న వయినా పండితుల దృష్టకి (పమాణముకావు, తెలుస దేశ 

మందున్న తేలుగువారి అందరిభాషా నన్న యుభావలో అంతర్భూత ము అయి 

ఉండదు, నన్నయ వాడుకొనే తెలుగుఫాపు అంతా అతడు (వాసిన కొంచెము 

గ్రంథములో చేరి ఉండదుగదా అందులోని కథ చెప్పుటకు ఏశబ్దములు కావ 
"ఎనో అవే అతడు వాడినాడు. అతడు తన (గం నములో వాడని సము 

లున్న, వాడని (పత్యయాదులున్ను వేన వేలు (గ్రంథస్థ సముకెక నళించినవికావా? 

నన్నయ[వా వాసినమూడుప పర్వములలోనున్న భాపుఅం తా కంనపాఠము చేసిన్యా 

-వ్లేట్రి వ్యవహార మునకు కావలసిన వాతలు నన్నయ? హలో (నాయ లేము. 

ఇట్లే తక్షి_న్మగంథాలలోని భావు. పండితులకు (ప్రమాణమయిన తెనుగు 

4గ౦థాలు శృంగార (పబంఛాలున్ను పురాణములున్ను, వాటిలోనున్న భావు 

వ్యవహారమందున్న తాపులతో అత్యల్బ భాగమయి ఉంటుంది. ఎకాలములోన 

యినా దేశభాపు అనేది అప్పటి లోకవ్యవహారమునకు 'సరిపడి, సమ్మగము 



భాహోఫేపజము ౧౮౫ 

గానే ఉంటుంది; గాని అందులో ఏమీ లోపముంసోను, మనుష్యులజ్ఞూన 

మంతా వారి ఫభాపులో (పతిబింబమయి ఉంటుంది, ఆజ్ఞూనములో కొంచెము 

నూత్ర'మే (గ౦ ఫస్థమయిన విపషయముతో సంబందము కలిగి ఉంటుంది. 
అదె వ్య క్రపర్చుటకు కావలసిన శబ్దము లే కాని తక్కినవి కవులు వావరు. 

(ప్రాచీన (గంఫములలో ఉన్న భావమ్మాత్రము ఆధారముగా చేసుకొని 

కావలసినయెవల లకుణము చెప్పవచ్చునుగాని ఆలకుణము దానికి సంపూర్ణ 

మయిన్యా (పా-చీన నాగరక భాహాలక్షుణమశి చెప్పవల్ల కాదు. (గ్రంథము 

లలో చేరక నశించిన శబ్దములు అనేకములు తెలీయరానందున్న లక్షణము 

ఆసమ్మగము కాక తప్పదు, అట్టి అసమ గలకుణమును బట్టి తప్పొప్పులు: 

నిర్ణయించహాశదు, మాటకు, (గ్రంభస్థమయిన ఒకధాతువునుండి పుట్టిన చేదా 

ట్ ము తుము న్నాద్యర్థక ము, (పేర ణార్థకము, కద్భంతములు. మొదల 

యినశబ్దములన్నీ (గం భస్థము కానప్పుడు వాటిహాపములు! పొచీన కాలమందు 

ఎలాగున ప్రభ హి లకక సాధన మేమిటి? తెలుగులో ధాతు పాఠము 

గణపొళము ఎర్బడ లేదు, తెలుగు ఫాపాలకుణము అత్యల్బము. ఆకా_సలోను 

వె విధము వైరుస్యముకూణా ఉన్నది, గసుక తెలుగులో తప్పొప్పులు 

లకుణ మునుబట్టి తెలుసుకో లేము; (గ (గం ంభము లే ఆధారము. అయితే (గ (గ్రంథ 

ములలో సమముగా భావ లేదుసరేకద్యా (గం ౦ గస్థమయివ భాపమారుతూ 

వచ్చినది; ఒక్కక్క కాలములో ఒకొప_క్క_విధముగా ఉన్నది. దీనికి 

తోడు (గ్రంథాలలోని పాఠాలు ఎవరి యిస్ట్రము వచ్చినట్టువారు దిద్దుతూ 

ఉన్నారు. లక్షణము ఫుట్రనప్పటినుం కిని పం డికు లే ఈవాడుప నిచేస్తున్నారు. 

ఇట్టిహటకరణమువల్ల తత్త్వ నిర్ణయము దుహ్కు_ర మవుతుంది, భాషా తత్వ 

జిజ్ఞాస భాసా చరిత్ర జిజ్ఞ్వు'స భాషోభి మానులకు శేనంనున మన భావు 

కన్ను మన (గంథములకున్ను ఇట్ట ధార్భాగ్యము సంపా ప్ప మయినది. 

(గ్రంథాలలో భావ్ము శాసనాలలోని భాహ ఉన్నట్టు, మారకుండా ఉంకే 

భాషా చర్మిత్రకు నమ్మదగన ఆధారముగా ఉండును. (పొచీనాం న కావ్య 
ములలో ఉాత్తరాం[ధ శబ్దములున్ను3 ఉత్తరాంధ్ర కావ్యములలో పాచీ 
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"నాం(ధ ఛబ్బములున్ను , చేర్చి భాపూసాంకర్యము చేయడముచేత భాపుకు అవ 

pres (ప్తి ఎప్పు శు ఏలాశగున కలీగినవో తెరి పేజావలు మరుగుపడినవి. 

SEY ct శ 3 84. ఇట్టిస్టితిలో, (దుతీమునకు అచ్చుతో సంశ్లేవ.ము” (గాంధి 

కర యల్ ఉన్నదని నమే్మవారు తమకుగల (వమాణములు చూపించిఆ ప 

మాణములు అంగీక రీం-దగిన వన్న దుకు సాకువులు చెప్పవలెను గదా, 

నన్నయ, తిక్క న్య చట్టున? నాచనసోవమస, పోతన పింగళ సూరన, మడేకి సింగన, 

వెన్నెలకంటి సూరన్క పెద్దన, ముక్కు_తిమ్మన మొదలయిన 18 గురు 
కవుల (వయోగ ములు రమారమి యాభి ఉదాహరిస్తాము. (పతిప కులు 

వీటిలోని పానములన్నీ అపపాకములు అని రుజువు చేసేదాకా రెండు 
1 9 ర 9 . eA | న్నర ఒకటిన్నర అ-నేశబ్బములు (గాంధి కాం(భమందు సాధువని నముత్షట 

మౌథ్యముకాదు; తప్పు అని రుజువుచేసే పానీ (పతిపకుులయంటే ఉంటుంది; 

రుజువుచేనే దాకా ఆశబ్దము అసొధువు అని వారు నిందెంచకూవదు; నిందిం 

చుట అవివేకము. (గాంథికాం గ్ర మందిటి శబములు లేనే లేవని నిదాంత 
UR లు ది ధి 

మయిన నేటి వ్యవహారములో ఉన్నవి; శిస్తులు సోటను పలుకుతున్నారు; 
జు (4 ౧. అ షష పష ఉం యా 2 | చేతితో (వాస్తున్నారు. కిర్య వ్యవహారంబ ద్భృష్ట్రంయి (గాహ్యాంబు"। 

వేంకటరాయశాస్త్రులవారున్ను వారిపక్నమువారున్ను 6పండునజణి ఒక 

'టియునజి లేక “ఒండునజి అని ,పమోగించి తత లము అనుభవింతురు 
(౨ ఖి 

"గాక. రెండవతరగతి ఆనంవవావకపు సకము, 20 వ పొశనములో “రెండు 

నజుి అని (గంధక_ర్హలు (వ్రాసినారు. కాని వారిని చూచి ఇతరులు ఈ 

శేబములు త్యజించరు. త్యజం-చ కూడదని మేము ఉపదేశిస్తన్నాము. మా 
టు శ్రి వాలి స 

మట్టుకు మేము త్యజించ లేము, ఈ చర్చచాలును 5 ఇకను (పయోగ ములు 

చూడండి, 

85, నన్నయ (ప్రయోగములు (వాత (పతులలో ఉన్నట్టుగానే ఉదా 

హరించి, అచ్చుపుస్తకములలోని మార్పులు తెలియ జేస్తాము. వీటిలో 

అ వది 6 వది పూర్వలాతు.ణికులు ఉదాహరించినారు. 



భాపూభపజము ౧ళ౭ 

(1) క. గురుకులము నందు గురులకుం బరిచర్య లొనర్పు చున్న 

పరిమిత నిసా (ఆది 1. 92) ష్ట్ర 
రు 

(అచ్చులో కలానర్సి తౌనప రిమితె... .) 

(2) క, నరవఠుంచయగస శంతనున కమర నదికి న్నెట్లు సంగమం బయ్యొ 

(ఆది IV. 119) (అచ్చులో... నదికి నెట్లు) 

(8) మ త్రకోకిలము. . .దీని నెట్టులు (గమ్మరింకు మదీయ భాహణ 

మెన్నడు న్నే నిమోఘముగాదు ద్యిరణీందు భాను లెంటుంగయగాన్ (ఆది 

Vil. 14) [చూ. పేరా 80 

(క) క.. నీకున్ చేనపహరించి యిక్తు...(సఫా, 11 122) - 

(నన్నయ (గంఫములో "నేను శబ్దమునకు బదులుగా ఏను శబ్దమే తక్కిన 
చోట్ల కనబశు తున్నందున్న ఇక్కడ ఈ (పమోగము ఉదాహరించడ 

మయినది | 

(5) క...ఇం్మద్మప్ర ప్రరంబున కింద గురు పతిభుం దరిగె యింద 

'సమానున్ నిం్రదయకు ననుజ సతు నృేందుని ధరరాసుతుం. గాంచె 

నెంతఠయు( (వీతిన్ (9) 155) (అచ్చులో 6ఇం[దయసికు బదులుగా జం 

(దయశు అని ఉన్నది. నాలుగు పాదములలోను మొదట యిం(ద శబ్దము 

నన్నయ వాడినట్లు రసిక్రులకు తోచక మానదు, (వాత ప్రతిలో కూడా కన 
బడుతున్న పశు ఈ సంభావ్య మనుటకు సంశయ ముండకూడదు.) 

తిక్కన (ప్రయోగములు. 

(6 ఉఊ.. .ఎతగింపునావుండున్, అయ్యతి ముఖ్యు౯ డన్నరవారా 

(గణికిం (విరా, 1, 190 

(అచ్చులో, ఎబీగింపుడు న్నరూ, పయ్యది నావుడున్.. .పాఠాం 
తరములున్న వి.) 



౧౮౮ వ్యాసావళి 

(7 చ...వడిగొని నోగణంబు. బొదువం బజి తెంచితి మెల్ల వారము 

న్నొడంబడి (34: 200) 

(అచ్చులో __-బజచితి రెల్ల వారుము న్నూడంబ ప. 0 

(8) క...యతని నా శుగముల బొదజిన్నె మ్మెయి (భహ్ముతి, 239) 

అచ్చులో యతనినా కుగముల( బొదెవినన మ్మైయి. గాని (వాత 

(ప్రతిలో వేరేదోప మున్నది, 

(9) ౪. వివిథో త్పాతంబులకిర న్నన నీపతికియోంచుకీడునకు, (శాంతి, 

1. 808) అచ్చులో “తంబులకున్న వళులలోం దోంచు. కీడును యతిలోే 

దోషుమున్న దనిన్ని సంధిలో దోహుమున్నదనన్ని (భమపకి కాబోలు దిద్ది 

నారు. 

నన్నయ తిక్కునల కాలములో ఇట్టి కసంశ్లేషము”  విరళముగా 

ఉండేదంటే అంగీకరించవచ్చును, గాని లేచే లేదంశే నమ్మ లేము, పోతన 

గారి కాలములో తరుచుగా ఉంజేవని (వయోగములను బట్టి ఊహి స్తున్నా ము, 

డడాఃాసం'స్క్మ శ్రీ ములో “ఏవంచేత్”, “నోశర్ ) అని తరుచుగా 

(మేక్ 3 అ ేశబ్దము కొన్నిటికి చేర్చి వాడుతారు. తేలుగు వ్యాకరణములో 

“చేదర్హక మేది ఈ మాటను పట్టివచ్చినదే. అయితే, ఇది బుగ్వేదములో 

మున్ఫూడే వాడినట్టు కనబడ్డదట, వేదములో విరథముగా ఉన్న చేన్” సం 

స్మృృతేమాలో శ[షచురముగావాడుకకు వచ్చినది గడా! సంస్కృత ములోక్కు 
త్య్యాగత్వాఅని త్వాంతే ములుగాసే క్ రూపము లుండును గాని బు 

దములో కృత్వీం, గత్వీ అనిత్వీఅంతమందు గలిగి ఉండునటు తొమ్మిది ధాతు. 

వులకు మతము త్వాం ర్ క్వ్వార్గక ము లున్నవట్క అధర్వ వేదములో -త్వీ అంత 

మంగు గలవి లేవట, బుూగ్వేదమందు విరళముగా ఉన్నత్వీ రూపములు (బాహా 

మూలో అరుదయి అధర్వ వేదములో కనబడకుండా పోయినవి; తర్వాత 

(వాసిన సంస్కృత (గం థాలలో ఎవ్వరున్ను -త్వీ అంతమందుగల వ్ బాలు 



భాషోఫేవ. జము ౧౦౯ 

వాడే లేదు. వేదమందు విరళథముగా ఉన్న 'త్వ్వాంతరూపములం తరుచయ్యి 

సంస్కృతే ములో త్వీ-అంత ములు కనబశకుంణా చేసినవి. క_ర్రవ్యవంటి 

తవ్యాంత శ్యములు బుగ్వేోదములో లేవు; అధర్వ వేదములో జనితవ్య,. 

హీంసితవ్య అసేరెండు శబ్దములు మాత్రమే ఉన్నవట. (బాహ్మణమయులలో 

విరళముగాన్కు తర్వాత వాసిన సంస్కృత భాషా గంధములలో తఠరుచుగాను 

ఇట్రని ఉన్నని. అహంగతేవాన్, త్వంకృ్ళత వాకా అని అపరిమితముగా 

సన్న సంస్కుత (గంథములలో అన్ని కియలకు-తవన్ చేర్చి పండితులు 

వాడుతూ ఉఊన్నరూపములు (పాచీనసంస్కృత (గంథములలో విరళమట$; 

వేదములో లేచేలేవట, ఈలాగున ఇంగ్లీషులో ఇంచుమించుగా మూడువం 
డల సంవత్సర ములయి వాడుకలో ఉన్న it (= తెలుగులో “అది?) అే. 

శబ్దము పూర్వకాలములో లేనేలేదు; దీనికి బదులుగా hit అనే రూపము 

ఉంచేది. 1927 వ సంవత్సరములో (వాన్న జక (గ్రంధములో రెండు 

రూపములున్ను కనపడ్డ వ. అప్పటినుండి కమ్మకమముగా hit శబ్దము 

త్య t గబ్బముయొక్క_ వాడు (పచురమయి తుదకు ht భావలో కనబడ 

కుండా పోయినది, నేటి ఇంగ్లీషులో ॥t అచనేమాటకు బదులుగా hit వాడితే 
తప్పుగదా. సంస్కృతములో “గత్వా” అనే రూపమునకు బదులుగా కగత్ర్వి 

అంశ తప్పు కాదా* ఆలాగే తెలుగులో వాడా నియమముండ వలెను, భాషా 

తత్త్వ జిజ్ఞాస భా పాచరిత జిజ్ఞాస మన ఆం పండితులకు లేనేలేదు. 

లోకములోని శిప్పుల వాడుకను బట్టి లౌకిక భావకు అనుశాసన మేర్పడవలె 

నని అనేకులకు తెలియదు. గనుక మన తెలుగు భాపుకు తెలుగు (గంథములకు 

ఇట్టి దొర్భాగ్యము పట్టినది, ఉప చేశకులు, మార్షదర్శకులు, ఆచార్యులు 

త_త్హ్వదూరు లయినప్పుడు లోకమునకు అపరిమిత మెన హానికలుగునని 

మనము జ్ఞా పియందుంచుకో వలెను. ఫెహెతత్త్వ మెరుగని వారు భాసా 

పండితులు కాజాలరు. అట్టివారు తాము మోసపోయి ఇతరులను మోస 

పుచ్చి లోకమునకు బాలా కీడు చేస్తున్నారు, దుర్చుద్ధిచేతకాదు అజ్ఞానము చేత. 



౫౦ వ్యానానళి 

86. (గాంథిక భాహ అనగా జక్క నన్నయ తిక్కు_నల భాప 

మ్మాతేమే కాదుగదా. ఇంకా చూపుంసే (ప్రయోగాలు. ఏ్మర్మాపగడ సారి 

వంశము పార్టభాగములో మూడు పచ్యాలలోనున్ను ఉత్తర ఫెగములో 

ప సతుల కెనది, జూప రండు పద్యాలలోనున్ను ఇట్రిసంధి (వాత సకులలో కనబ జెనదె ద్షపకము 

పెట్టుకొని ఉన్నాము; ఆ(పమయోగములు ఇక్క ప వుదాహరిస్తాము, 

1. మ, ఇన చం దద్యుతి కోటికిం బొర(౫ రాశెల్లప్పుశు న్నాత్మ భౌ, 

వన, ((వాఠ పత్రి అచ్చుపు_సకములో...కల్లప్పు ఢాతౌవథ్యా వన. స 

(పా. 4 పుం 99, పడ్యం 192) 

2, క. సకల చరాచర...వాసుదేవుం, డొకంకున్నా ధారశ క్రి ae 

శ్షచాక పతి అచ్చు పుస్తకములో. , .వాసుదేవుం డొకరుయ యాధారశ క్తి, 

(పా. ల్ ఫుట్ 101, పద్యం 82) 

8, క. ఈదేవి యట్లు దుఃభితమై దూజంగ నూరకుండ నగునే నున 

కరన్ , ఆదిభవుండవు అచ్చులో... .దుఃభితయె కూలయగ...మనకీ వాదిభవుం 

డవు. (పా. గ్ పు, 104) 

4. మ. (పసణోత్పాహులు యాదవో త్త.. .తొల్లి యే, మగలు నె 

మెయి బోరొనర్చిరె. . (వాత పతి) అచ్చులో...మగలున్ మైమయి... 

(ఆ. 4. పుట 1651, పద్యం కని 

ర్, మ, (మూడవ చరణఖులో నీవును న్నట్టభా, వనుపాటించి 

(వాఠ(్రత్రి అచ్చు... నీవు నన్నట్టి ”...(ఈ. 7. 128)___రండు పాఠ 

ములున్నుు 'సందర్భ్భో చితముగా"నే ఉన్నవి. 

6. శా. (8వ చరణము ఈ కార్యంబొనరించి యిందణ బుణం బెల్ల ౦ 

దగన్నీ సమ. .. (ఈ. 10, పు. 288) 

జక (వాత (పతిలో “6 తగన్ ఈంస” అని విసంధిగా ఉన్నది, శ 

ఛలో "ఈయ? “నీయసి యొక్కరూపాంతరమని ఉన్నది. తత్త పము 



భాపూభషహజము ౧౫౧ 

తెలి నేవరవూా ఏలాగనుకున్నా సరే 6 ఏనికి * 6 వేని” రూపాంతర మని రామ 

కృప కవిగారు నన్నయను కాచినాదు గదా, 
(af) 

కంచె, 

శము, 

పోతరాజు (ప్రయోగములు: 

1. మ...డావాగ్నిన్ నవెసన్నారు సననం 

(11. 180. 8వ చరణము) 

2, మ. . .సూనృలే తేతులునుం భాహంశులు వనై్నుెనం. 

(il. 198. 2వ చరణము) 

రి...తలంపన్ అరసి నను గాచు కెల్లను... (lr. 155.) 

4. దండకము, ఎబ్బంగి వర్ధింతు మేనిల్క_డన్ను ౦దు మిజీవలో 

(ml. 208) 

ర, ,, భోగంబులం బొందుచున్నున్న యిక్కా_గ్య (Ii. 203) 

6. 33, సరంజోతి వన్నన్ (బపంచంబవన్న న్నధిస్రైతవన్నన్. 

(lle 203) 

7, మ...జరయున్నంతము నెొంద్మ (ఆనందము దః జరయున్నా 

(111. 808) 

8. ఉ...నావుడు, న్నానయశాలి. (111. 848, 4వ చరణము) 

9; మ...ఫూరష్టమందు జగముల్ నిర్మించు నాండాదిన, ప్ఫులం బుట్రిం 

చిన మింద నవ్వసుమతిం బుట్టెంచి తిన్నట్టు య ప్వులలో. (ఆనంద: 

బుట్టించితింబు త్ర (Iii. 405.) 

10. చ.. .గజవిభుండుద్ధతిన్న నంటి కంబములున్. (II. 451) 

11, మ...సే చె నయన్ వన్యమృగం బయౌాదు బలిమిస్నే తేంచు 

బోటి యీ శునక శేణివధింకు, (ఇట్టుపూర్వ ముదణము లందున్ను 

(దాత(పతు లందున్ను ; కాని ఆనంద: బలియై యేతెంచు) (111. 659) 
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12. క.. .బలీమి గలబేని నాతో: గలన న్నెదిరించివోర గడు 

(ఆనంద; గెలనను, 645) 

13. క... .తెామరసామ, న్ననిమిహ ముని యోగిజనావన దత న్. 

(In. 703) 

14. మ.. “వి భాజమానాంయడున్ , ఆనురానగ.. “శో భాలోకు మున్న 

(3. 7౯4) 

15. మ...వరింతున్నంచు నేతెంచె: (ఆనంద; వరింగున్ వేగయం 
వరే. (3. 778) 

16. మ...నీదకున్ని న్ననువ_ర్రించినవాము తరణ కర్శారంభులడె 

నిచ్చలున్ జననంబందుచు. జచ్చుచున్ మరల నో జంబుట్టు చున్నుండెడిన్, 

(4. 48) 

17. చ. . .కనకకుశాజి నాయసని కాయవినిర్మిత పాత్రసీమము, న్నను 
(2 

పమ, (4. 81) 

18. ఊా...సర్వము న్నృతని దెవ్యకళెమయమంచు. (7. 142) 

నాం? . నాన్టీంట గజ్దంబులక్ ఏ కాస్ర్రంబున సారథిన్ , (8.888) 

20. క...అనుచు, న్నిన్నిదినంబుల నుండియు. (8. 568) 

21, కాయాకా ఆ రులున్న కాక మాశన్. (8. 572) 

22, మ వ ..విద్యల మూలనో, ప్రి న్నెలేంగెన (8. 593) 

283, మ. సహ'సంబు నజ సంబు. (9. 587, 2వ చరణము) 

24, క. ess కొ నెన్నూరివారి( గావలివారిన్ . 

(10. ఫా. 142. [వాత పతి) 
25, క. ..మోజనమున్నర మేరధ్య రాజంబులు నుగ్గులయ్యె, 

(19. వూ, 229) 
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లి, క. .సర్సీంసర్దు, న్నా రాధిత భర్లున్ , (10. పూ, 282) 

పన్మపురాణ మందు సింగన ఇట్టి సం శ్రేహుము కావించినాడు: పోతన 

వలేసే పాచమశ్యృ మందు వాడాను, 

1. క...కనియెన్ , ఆతని కుత్తర మిచ్చు, (7. 68) 

లము న్, అనియా ల్చెను, (8. 70 

లి. శా. ఆయాార్తధ్వ..-పోయెక్కి స్వేయు నన్నేల దశాస్యుముస్ప 

కము లుర్వింగూల్తు, (8. 164) 

క, క...వినవలయున్నతని చరిత వినుపిం పుదగన్ * 

87, శ్రీ నుద్భ్భాగవతే ములో (ఇస్పటి ఆనంద ము దణములో) పరి 

ప్కృ_ర్తలు దెద్దక విడిచి పెట్టినవే అనేకము లిట్రి (పయోగములున్న వి. పోత 

రాజుగారి (గంగములో ఇట్లిఏ ఉంవవని కొంవరి (భమ. ఇట్టి (ప యోగము 

లు తప్పని (భమవడి, పోతనాణు గారీియెశల గెౌరవముచేక్క ఇట్టి తప్పులు 

ఆయన (వాయవలసినవాడు కాకని ఆలాగున భూపూంచి ఉంటారు. ఇవి తప్పు 

లని తెలివితక్కు_వ వా శ్లెవరో అంక, ఆమా నిజముచేసి, విమర్శించకుండా 

పరిహ్క__ర్తలు (గ్రంథాలు “దిద్ది సాడుచేస్తున్నారు;ు తెలియక లోకులున్ను 

నమ్ముతున్నారు. పోతన్న గారి కృతులలో నివే ఇరవై ఆరు (పయోగాలు 

ఈ దాహరించినాము. వీటిలో అయిదు ఆనంద ము(దణములో కనబడవు, 

ఫూర్వము[దణములలో నున్న వాటిలో కాన్ని యిందు మాయమయినవి. (వాత 

1పతులలోనున్నని కొన్ని పూర్వ ము దణములలో నే పోయినవి. ఏమిలాభము 

కలిగినదో పరివ్క__ర్తలకు కొన్ని (ప్రయోగములు చెరిపివేసినంతమా (తాన! 

తక్కినవాటివల్ల పోతన్న ఈరూపము వాడినట్లు ఏర్పడడా? కొ లదిగాటాం శే 
'పయోగవై రళ్యమని చెప్పి ఆమాపమునకు అసాభుత్వము సాధించ వచ్చునని 

కాబోలు ఈ పండితమ్మన్యుల తలంపు. శస్దానుళా సనమంశే ఏమిటో తెలి 

సినవాశై శే యిట్రితేలం పులు తలచి ఉండరు. వింతగా ఒక్క_రూపము కనబజ్షా 
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దానిని నిరాకరించి విడిచిపెట్టసాడదు. డానికి హూడా అనుశాసనము చేనితీర 

వలెను. నన్నయ తిక్కన ఎర9నల కాలములో విరళము గా ఉన్నా పోతరాజు 

నాటికి ఈరగూపము. (పచురముగా ఉఊండెనని నిశ్చయముగా. చెప్పు 

వచ్చును. వేదం వెంకటరాయశా స్త్రంలవారుపోతరా జాగారీకం శె గొప్పపండి 

తులై శే కావచ్చును; వారియంగు భక్తీ గలవారు వారికూట శిరసావహీించ 

వచ్చును గాని పోతరాజుగారి |సయోగము (సమాణముగా చేసుకొన్న 

వారిని శాస్తుఏల వారు తిట్టి చే పోతరాజుగారినే తిట్టినవాగవుతారు. మేమది 

విన'సహిం వ లేము. శాస్తులవారికి తెలిసి. ఉండదు పోతరాజుగారు 

తరుచుగాఈ( ప్రయోగము వాడినోనని, కాస్తు్భులవాగు భారతము బాగా 

చదువుకో లేదని తేలినశై, భాగవతముకూణా బాగా -చదువుకో లేదని లేలి 

నదె; అదే రహవ్వు ము; అదిమేము బయలు పెట్టవలసివచ్చినది తత్హ్వ 

జింతా చేయక తప్పనిపని గనుక సాహౌాసించినాము. తెలుగుభాహక్కు 

తెలుగు సార స్వత మునకు, తెలుగు వ్యవహార మునకు, తెలుగు దేశమునకు 

ఇట్టి పంకికుల (భమ |పమాదాహంకారముల వల్ల అపరిమితమయిన కీక్సు 

కలుగసతున్నదని నమ్మి, ఆకిడు తొలగించడము లోకోపకారకనుయిన పని, 

అని ఉపబేశిస్తున్నాము. దూచే3 నయినంత మట్టుకు అట్టిపని చేస్తున్నాము. 

గనుక మొగమోటము లేకుం = మాకు సత్యమని తోచిన సంగతులు స్పష్ట 

ముగా విశద పరుస్తున్నాము. మ్యాపతి పకుల [పాచీనాంధ భాపాఖి 

మానము కేవలము వేశబమని తెలియనందున్క వారు ఆదర్శముగా చూవించే 

భావం కృతిమము, అసం భావ్యమ్యు అదృష్ట ప్రూవష్టము అయినా, (పవాద 

మోపీతులయి, విమర్శించి సత్యము "తెలుసుకో లేక అ'సత్యము"ే గురియం 

దుంచుకొని, వా_స్తవమయిన టేశఫెాప, నింద్యమని ఉపేకీంచిి తెలుగు 

వారు తమ దేశాభివృద్ధికి గొప్ప ఆటంకము కలుగ జే సు కొ న్నారు, సులభము, 

సుబోధము , సర్వజన సామాన్యము అయిన దేశభానువల్ల కలీగేమేలు 

ఎట్టిదో ఎరిగిన వారికి ఈ ఆటంకము మిక్కిలి దుఃఖకరముగా ఉంటుంది. 
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అందుచేత నారు, ఎంతె నింద వచ్చినా, సరే ఎవరికి కోపము వచ్చి నా, 

సరే? ఏమి నష్టము కలిిన్యా సరే అని ననకదీయకుంణా నిజము చెప్ప 

వలసిన వా రవుతుల్నారు, 

ఇంకా మరికొందరు మహాకవ్రల (ప్రయోగములు 

మాపిస్తున్నా ము: 

1. నాచన సోముశు సామాను శుకాయు, అతని ఉత్తర హరివంశము: 

వీశేశలీంగంపంతులుగారున్ను వావిర్శ వారున్ను ము(దైందినారు, నీతారామా 

చార్యులవారు (పౌథవ్యాకరణములో ఉదాహరించిన సోముని ప. 

ఈ "30 %ు ము[దిణములలోను క కనబడను; పరిహ్క__ర్టలు దిద్ది యాపుమా 

నారు. తంజావుూరి పుస్తకాలయమందున్న (రాత ప్రతిలో ను 

చార్యులవారు ఉదాహారించి పట్టున్నదె. అచ్చు పుస్తకముల శెంటిలోనూ: 

పాగము యెట్టున్న దంయే: (6. 226, 2 వృ నివ చరణములలో), 

అరు ల rn =< క్ర ల mT | మ...ఘనచ్మ కాయుని హు రకుతగళ (దక్షా9క్ష సర్వాంగున 

భ్య్యనుభూతాసతిమ (పగల్భ వ రివాణాంతర్జితో ద్వి[కమున్. 
4 

సీతా రామాచార్యులనారి పాఠ ముగ ఘన. , .గళ | దక్షాస్య సర్వాం 
గునిం న్ననుభూ.. .నాచాంతర్థితో .. ఇ | 

(వాత పతిెలో కఘన, భత సర్వాంగుని, గనుల (ప్రమధ 

వ్ ఇ ఎ” ఎేఖకుని పొరబాటు స్పష్ట్రము, “న్నను” అని అని ఈండవ లెను, 
ఉత ఈ 

మేము మరిజక (ప్రయోగము చూపిస్తాము. అది అచ్చుపుసకము 

లలోనున్నుు (వాతఫుసకములోనున్ను ఒక్కలాగే ఉన్నది. సందేహ 

మున శేమి అవకాశేములేదు. 

(పగ 

కః అవ్విబుధ జగతిలోపల6 (గొవ్వుదటింి సురగణంబు శ&ోభము నొంచెన్ 

. ఇవ్విభముననుత్చాతము, నివ్వటిలం దొడగటయును నిష్కరుణతతో న్. 
(6. 259) 
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2 మనుదరి(క్రము 8. 48 వ పద్యము, 4 వ చరణములో రతి పయ్యెద 

కన్నను వైన చేకులన్” అనే పొనము కొందరున్ను* “ర పయ్యెదకున్ను ను 

పెనచేకులన్ ” అనేపానము మరిక ందరున్ను అంగీకరిస్తారట, అచ్చుపుస్త 

కము టీకలో ఆలాగున మ! మావద్ద నున్న (వాతప్రతిలోనున్ను నుండ 

పాక పార్వతీశ్వర శాస్తు్రులవారి వద్దనున్న (వాత ప్రతిలో నున్ను మొదటి 

పాఠమే ఉన్నది. మాదృష్టికి ఆదే సందర్శ్ళోచితముగా ఉన్నది. తాటాకు 

పుస్తకాలలో రెంశవపాశము కనబడే వరకా పాఠాంతేర మున్నదని చెప్ప 

కూడదు. అచ్చు పుస్తకాలలో ఇట్టి నోట్ల పండికమ్మన్యులు పాఠాలు 

మార్చిపెసినారు గాబోలు, 

8 పారిజాూతాప సారణము 1. 15వ పద్యమందు (పస్తుత ద్విత్స్టనకా 

రమున్నట్లు చెప్పిన లక్షణమునకు లక్వ్యుమున్నదని రంగరా్ చృందస్సులో 

ఉదాహృతమయి ఉన్నది, అందులోని పాశము ఇట్లున్న ది, 

క, వద్చినమునిపతి కెదురుగ వచ్చి నమస్కృకులొనర్సి వనితయు6 దానున్" 

నొచ్చెంబు లేని భ_కీవియచ్చర రిప్రుఫేది సలిపెనాతిధ్యంబుళ్ , 

ఇప్పటి అచ్చుపు_స్టకములో మాడవచరణము మొదటిమూట 

ఉబొచచ్చెంబూో అని, 

డ్తే కళావూర్లోదయము 7. లోనిది పౌఢవ్యాకరణములో ఉదాపహత 

ము. ను, తరుణీశాతకటాత.వీకులకొ నల్టార్కొన్న చోట్టుంబలె న్నుురు 
శోభా. 

ర్. విష్ణు పురాణము 8. 172 లో క మూడున్నర ” 

6. పొంచాలీ పరిణయము ఆ 1. ప్రర్ * తొండముంగొని తగ న్నెగ6 

4 ప్ప జు క్రుచేలో పాఖ్యానము 8. కర... క్రియుతుండి యన్య్యులకున్నే 
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రి. శుకసప్తతి 8, ఫుట్ 181, క...వినుచుంటి నంత జీపులు, తిని 

యెన్నీమాయి వండజేదించిన జెల్లన్. 1 పు, 156. చ. మించినయెడ న్నా 
కరో ” 

9. సానందోపాఖ్యాన 05 మత్తకోకిల. . * వైఖరి, బొందిెతి న్నేమిగా 

వలెం” 
» 

10. రామరాశీయయము... .* సంవోరులు న్నన.” (2) 

11. తిమ కవిరాజ శేఖర విలాసము, 8, 109. “ఉట, వారక యా 
న క్ 

పురి న్నెచట, ” 

12, భామ _స్టవ రాజము, 2, మ, తాపత్రయం, 'బెటుంగన్నీయనో, 

13. లక్ముణకదవి లంకావిజయము 1. 12, మ, వాచస్పతి న్నార్యు 

నిన్; 

14. కవిజనా శయము; ఫు. ర57, మనోహరవృత్తీము 8వ పాదము 
(46 ౫ బశన్ను భయార ములన్ ”! ఆరంగ6 బ ay భ్ థి 

పు. 61, కందముల కణము ,_వానిపొదంం బుల నిడునది మూయ 
చను వమూంయ"న్నేనుక్ . 

88, అమ్ము దెతే (గంభచింతామణి మయూఖము 1895 సం. మే-:ట 

సంచికలో మనకా స్త్ర)లవారు, శ దుతేమున కచ్చుతో సం శేవ మును గుటించిగా 
(వ్రాసిన ఉపన్యాసమందు, ఆం ఫశ చింతామణి సూత్రమున్నుు దానికి అప్ప 
కవి (వాసిన ట్కను (వనాణముగా, పెట్టుకొని, అందుకు విరుదముణా 
వాదెంచిన వారిచ్చిన 'రెంశు (పయోగములు అపపాఠములనినిరాక రించి నాలు. 

గాని అవి ఆపపాశములన్న ందుకు హేతువుల్ము చెప్ప లేదు. ఈ రెండు (పయో 
గములలాే*ే ఒకటి పోతరాజు భాగవతము 7. 148వ పద్యములోనిదెక్థ 
రండోది నాచనసోముని ఉ, హరివంకేము 6. 226 వ పద్య ములోనిదా ఇవి 

౧౧ 
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మేము ఉదాపవారించే ఉన్నాను, శాస్తులచారు ల క్యృుములు 'తెబుసు 

క్రోఫుంకాా లకుణము మ్మాతేము "నేర్చుకొని "తెలుగపండితులయి 

నందున, లక్షణమే...అనగా తౌము చదువుకొన్న దే _పరమ( పమాణ 

మనుక్రొన్నారు గాని, లక్షణము ఏలాగు పుట్టినదో ఆలో చించుకొ న్నారు 

కారు. లమణము చెప్పిననారికి దివ్యవృప్టి ఉం 'డెనని (భమపడ్డారు గాబోలు. 

ఎట్లయినా, లకు ఇమందు నై విధ్య మున్న దని "తెలియక, తొము చదువు 

కొన్నటే లకుణమని విశ్వసించి, దానికి విరుద్ధముగా ఇప్పటివారు వాస్తే 

నిం ర పూర్వులు (వాసీడ ౦ అప పాగమని దెద్ద వము 

నకున్ను సాహానించినౌారు. శసక్వమున్న తని” ఆనే అచ్చు పుస్తకములపాశము 

దాహారించిన వారిని ఎట్టు అధి కేపించినారో చూడండి: లకు సరులు 

యిన నీపాఠమున నింత నమ్మక మేమి? “సర్వమా విభుని” అని యచ్చు పుస్తక 

ములలో నున్నయెడల “సర్వమున్నత ని అని యెవరైన దిద్దుదురా ? “నూ 

విభు అనుటకుగాని యట్టి స మా! మటి బయేుపాఠమునకులాని బదు 

లుగా నీపొర బాటచ్చునం జొచ్చియుండరాడా, లేదా సర్వము ఉన్న a 

ఆతని అనియీల విభాగము కాగూండదు! ఇదెయకవిహృదయమని నాయభి 

(పాయము, సర్వము=-ఈ విశ్వ మెల్ల క్ ఉక అసర్ప్నా. సుయినం అతని=ఆహారి 

యొక్క.” యని యన్వయము. (శ్రుతి. 4 సదేవ సౌమ్యెదమ[గ ఆనీక్ ” అని 

యాపనిహత్తులుద్ధోషి0చెను సదాత్మకమయిన। బహు మే యావిమ్ణుండనియు. 

దన శ్రమే విశ్వమ నియుందాత్పర్యము. * ఈ వ్యాఖ్యానము ఎట్లున్న దంకే 

వేంకటరత్నము పంతులవారి యాం (ధీకరణమును గురించి శాస్తులవారన్న క్ల 

అ కొండుభట్లు కమ్మవారికి శాంతొకార ఫురాణము చెప్పిన చొప్పునోబహు 

జొగుజాగా” ఉన్నది, (చూ, పుట, 16 * సర్వమావిభుని * అనే పాఠము 

కంటికి కనబడుతూ ఊంకే ఎవరై నా ఎందుకు దిద్దుతారు? ఆ|పశ్నకు అవ 

కాళమే మిటి ? అదిసాధువు కాదనిఎవరన్నారు ? ఐతే, అదిఅచ్చుపు_స్టకము 

లలో లేదు డానిజో లేమున్నది? అచ్చుపడ్డ పాఠము గసర్వమున్న తని అనేవి 
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అసాధువన్న వారు (ఛాత|పతులలో ఏపాళమున్న చో చూచి మరిదిన్దవ లెను. 

శాన్నపట్స మందు కావలసినన్ని (పతులు 1895 వ సం! లో ఉండెను సత్యా 

ఎందుకు పరిశీలించ లేదు? శాస్త్రులవారు అట్టి పరీశత చేయకుండా ఏలాగున 

ఉసర్వమావిభుని” అవేపాళము పోతరాజు (వాసి ఉంటాడని ఊపాంచినారు? 

కర్ల పిశాని చెప్పెనడా? మయోగనిదళలో వారున్నప్పుశు కనబకినదా? ఈపా 

నము కవి వాసఉాం యే (శుతులనుబట్టి తాము తెలుసుకొన్న పరమార్షము కవి 

హృదయనుని సాధించశమునకు వల్ల పశరు, వారు కనుగొన్న కవి హృదయము 

వా_స్టవమెగేే వారూహించిన పాఠము వాస్తవము కాదు, పానము 

వా_స్టవ మెచ్వే కవి హృదయము వారనుకొన్నదికాదు. వివేకము లేనివారి 

విమర్శము ఇశే ఉంటుంది. 1895 వ సం.లో పండికులకు తెలిసిన వాటి 

కన్న ఇక్సును ఎక్కు_వగా ఈ విమర్శకు కావలసిన (పమోగములు దొరికి 

నవి. (వాత సకులలోో, ఓపికతో ఇదకవ లెను గాని కావలసినన్ని కనబడ 

తవి. పాదాంశమందుదుకము నిలిపి తర్వాత అచ్చుజంచితే దోవుముండ 

దనిన్ని, ల మణవిరుస్థము కాదనిన్ని, కొందరి (భమ, పాదమ్య మందు 

నం శ్రేపుముగల (పయాగములుహాణా మే ముదాహరించిన వాటిలో ఉన్నవి. 

అట్టిదె నా తప్పనికదా అచ్చులో దిద్దినారు. ద్విత్వ శ్రే ములున్నవని ' సిబ్ఞాం 

తము, పండితులు తమ యిస్ట్రముచొప్పున (పక్రియ చెప్పవచ్చునుగాని “రంశు 

న్నరి అచేశబ్దము అసాధువన కూడదు, అం చెల్ల దు, 

సభికులు 

89, (పసన్నరాఘవమందు 6 వ పుటలో సూ (త ధారుని వాక్య 

మిట్లున్న ది! 

ఉబావాకీ ని జకవిత్వ తత్త్వ వినోంద ముదితు లీ సభికు లెట్లన్యుని 

యొక్క కవితచేతం జొక్క్క్టదురు?” 

ఇందున్న “సభికులు? అచేశబ్దమును నిందిస్తూ వేంకటరాయశా స్త్రల 

వారు తమ విమర్శమందు (వాసిన చేమంశే' 
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“సఫీకఘులన(౮గా జూదమాడించువారు *సఫికా దభ్యూకకారకాళి అమా 

రము. అట్టివానికొకనికి మదరాసులో ఈ నడుమ 250 రూపాయలు దండము 

వ అమరుడు ఈ యర్థము నీ శబ్దమునకు కంకో కముగాం 

పుబయు, “సభా సదసృష్తారాస్పభా భ గ్యస్నామాజి కా శే తొ అని సభ్య 

టం ఈ శబ్దమును.  చెప్పమియుం జాడ దీని కిది 

రూఢ్యర్థ మనియు సభ్యార్థమందు దనిని వ్యవహరించు'ఎ లేదనియు 

నెలుకపశుచున్న ది. యోగముచే సభ్యార్థ మును సాధించుపకు మున, “సభా 

దూరమా శో శ య ల్వేనాస్వ్యా_స న్సీత్రి (ప్రేవ్యోదెళ్వాక్ వన్” అని రామా 

(శ్రమాయము. కరూఢిర్యోగ పవారతి. అనంగా దూధిమోగమును 

హరించు నను.. న్యాయ మేమిచేయను! మత్వొర్థముచే సళ్ల గ్యార్ధమును సాధిం 

చుటు నో పము, ఇన్నిటికిని పెట ముగా ఎట్లో నమో గాశ్రయముచే రస సభకు 

seb e యని సభ్యులను సంబోధిలిచుట, (విధవ శబ్దమును గప్ప (పథువని 

యర్గముగా దుాతొది గణమందు చేర్చ నెంచి] వారిచే ౪ ఓ విధవలారా” 

యనుటువ లె నున్నది. సభ్యులు సఫిక' శబ్ద త్త పము నణింగనఏో ఈ రండు 

సంబోధనలచేతను సంబోధ యితలకు తుల్య ఫల మె గలుగును. ” (వ్రు. బ్ర 

90. వీరి వద్ద నేర్చుకొని కాబోలు (బ. శ్రీం వావిల కొలను సుబ్బా 

రావు పండితుల వారు తను సులభ వ్యాక రణమంను (మా, ప్ర, 26 లీవ 

భాగము.): 

64 వ్యాస లేఖకుండేది సంస్కృత శేబ్దముయినడి, రది తెలుగుమాటు 

రౌకనద్రి యెటింగి యుంశవలయును, ౫ ఎబుంగకున్న ( "బెక్క్క6 దప్పులు (వౌ 

య వలసివచ్చును. . . .పశుసమూహమును బోధించు సమజ శేబ్లము సమాజపర్యా 

యముగను, స్ బోధించు సఖిక శబ్దము. సభ్య. పర్యాయము 
తలల 

x "ఇందుకు సులభోపాయము అమరము కంగపాొఠము చేయు కే 

ఆని వాలే బోధించినారు. 
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గను వాడుట (పశే_స్టముగాను, సఫికులారాయని దూషించునఫుకు ప్ప 

వలయుగాని భూషించునపుకు చెప్పరాదు.” 

91. ఇట్లు 1912 వ సంవక్సర మున విద్యార్థు లకు వు బోధిం 

చినపండితులవారు, 1898 వ సంవత్సరము నవంబరు తే 12 దిని రము 

గారవించుకు సభచేస్తి గజమాల కో సంభావన చేసిన నెల్లూరి పండితులకు 

పారితోషికముగా తొము సమర్పించిన పంచరత్న ములలో నాలుగవ దాని 

యందు వారిని తాము భూషించ నుర్దేశించిన వారై, శోసభికులారా” అని 

(పయో గెంచిసూషించిననాశె నారు. చూడం డి ఆభాక్యము (అ ముదిత పు. 

సీ గీ....మిబోటి సచ్చరికులు, జగతి వెలయు, గొదవేమి సభికులార?ీ 

బహుశా ఈపద్య ము రచించే నాటికి ఈ పంశులవారి పొం కిత్యము 

బాగా పరిపక్యతము కా లేదని తోస్తుంది. వీరున్ను విరివంటి పం కితభివ. 

కెర్కు_లున్ను తమ భేపుజాలుచేత బసిపిల్ల లను వోపాంప జేస్తూ ఉంటారు, 

వీరి భేవజ తర్హ్వ్యము బయలు పడిన తర్వాత “ఆహో! యొజ్జలపుచ్చకాయ 
వితమారా? అని నవ్వుకొ ంటారని ఎరుగరు. ఈ భెహక్కు_ల భేహజాలు చాలా 

ఉన్నవి. అవి వేరే ఒక వ్యాసములో (ప్రదర్శింపదలచి ఉన్నాము. (ప్రస్తుత 

విపషయముతో సంబంధించినది గనుక ఇదిమా[తము ఇక్క_డ ఉఊట్టంకిం చినాము. 
అము దితే (గం ఫచిం తామణి ప తికా సంపాదకులు పూాంశ్ల రామకృష్ట య్య 

గారు ఈ పంచరత్నములు తమ పతికలో ముద్రించి (పకటించినప్పుశ్కు ఈ 

సభిక శబ్దమందు దోప మున్నదని విమర్శకులు ఎవరూ చూపించ లేదు, 

92, ఇశ్వే 1880 సం. లో అము, దిత్మగంభ పతికాధిపతియ:స వీర 

చాగయ కవిగారు రచించిన 6 క్రీ, బక్కింగ్ హోమ్ సింహాఫురీ 'సరిదర్శన ము) 

1885 సం. మందు ము(దిత మయినప్పు శు, అందు ౭౦డు పద్యములలో చధిళ 

శబము[పయుకమె ఉన్ననూ ఏల ఆవ్నేపించ లేదు. ఆ పద్యము లుదొవా Sag మ ఆ షి. 
రిస్తూన్నాము, 

అలాటి 
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క, ఇక్క_రణి సభికు లందటు, 

బక్కిం-గాం సార్యఫెము భావంబునకున్ 

చెక్కు... తెజంగుల మెప్పుల్కు 

నెక్రొ్య_న ఘటియించి రాత్శ్మనిప్రణత మెజియన్ , (29) 

ఊఉ. ఈ సభికోత్తము ల్వసుమతీశుని యాగ మనం బెటేంగె. .. (80) 

03, అయిే, 1897 వ సం, లో కొకొ్క[_౦డ వెంకట రత్నంపంతుల 

వారు (పసన రాఫఘవములో నున్ను, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు పంతులవారు 

సుఖమం జరీ నాటకములోనున్ను ఈసభికశబ్దము, సుబ్బారావుపంతుల 

వారున్నూ వీర నాగయకవిగారున్ను వాడిన స్టే సభ్యార్థమందు వాడినప్పుడు, 

దీనిని గురించి విమర్శములు ఆరంభ మయినవి, అము, దిత గంథ చింతామణి 

ప, తికాగిపతులయిన పూండ్ల రామక్ళన్హ్ల య్య గారున్ను వేదం వేంకటరాయ 

శాస్త్రులవారున్ను జట్టుగా ఉన్నట్టు తోస్తుంది. వీరు ఉభయులూ కలిసి 

వేంకట రత్నము పంతులవారిని ,క్రినివాసరావు పంకులవారిని ఆన్నేపించి, 

నిందించి, దూషించి వారు (గాంధి కాం[ము రానివారని తో చేబట్టు 

అనేక వ్యాసములు (వ్రాసినారు. తక్కిన విపషయములతో మన కిక్క_డ 
పని లేదు. వేంకట రత్నము పంతులవారు వాడిన సభిక శబ్దమును గురించి 

కాస్తు9లవారు (వాసినది (89వ పేరాలో) ఉదాహరించినాము గదా, 

శీ, నివాసరావుగారి (పయోగమును మొ మొదలు రామకృష్ట్రయ్య గారు. 

6 సఫికు లనగా జూదగాం(డ్రు సఫికాద్యూత కారకాః అని అమరము. గాన్క 

నిచటి సభయందు జూాదగాండుంటకో కారణమేమి” అని ఆశేపించినారు. 

ఆందుపెని, శబ్ద రత్నాకరమందు ఈ సభిక శబ్దమునకు “సభయంగదుండు 

ధర్భ్మజ్ఞు(రు? అనే ఆర్సీ మున్నదనిన్ని, కొందరు కవులు (పయోగించి 

ఉన్నారనిన్ని, ఫశిలేఖా ప్మతికలో రావుగారు సమాధానము చెప్పినారు. 
( (6 రామకృస్థ య్య గారు శబ్ద రత్నాకరములోని అర్థ మసం బద్ధమని, “సంస్క ఖే 

తర్మపయోగముల శ్రమిగాని సంస్కృతమున నిట్టి (పయోగములున్న రావు 



భాసా భేపజము ౧౬౩ 

గారు వానింబాప. న ములు అని తిరిగీ అధి షేపించినారు. శ్రీనివాస 

రావుగారు చూపించిన [ప యోగములను అంగీకరించక శేషా ది వేంకశుళ్వర 

రావుగారు సలి తికాధిపతిగారికి జకజాబు | నాసెనారు. దానిలోని వాక్యము 

లుదాసా రిస్తాము; “అవి అన్నియు నాధునిక కవిపమయోగము లగుటచే 

వానింగుగిం వి "నేనేమియు (వాయ నక్క లేదు. మీ వాదము (ప్రకార 

మూ శబ్దమునకు సభ్యు కను నర్థ ము నెఘంటికముకాదు, కాకపోయినను 

లోకమున గొంచటు సభ్యులను ఒకు బదులు సఫికులని వాడుచుండుట 

నిజము, ఇ క్రి శ్రినివాసరావుగారును ఫపారబకి దీనిం (బ మోగించి, మో 

వలన చి స. యెటులైన నా పదమునకు సభ్యు (డను స్ మును నమ 

మ యత్నించు చున్నారని నోచిండిని. .సభ్యప ర్యాయములలో నమ 

రుడు సఖిక శబ్దము చెప్పమి యేలొళో డానికి "గారణమరయవలవదా ? ఆ 

యర్థ మ్ శబ్దమునకు రూఢి విరుద్ధ మగుబయే కారణము. రూథ్యర్థము 

దుస్యతకారులు గావున నదెచెప్పంబకినది, దాని నెటుంగక సభ్యార్థమున 

నాధునిక కవులు చేసిన సభిక (ప మోగముల నెన్నింటం శాపిన చీము (ప 

యోజనము? ఈ కోలాచలముగారి వాదము -ీశటితోన తాంబూల 

మేమిరా ఉల్లి గడ్డలతో జల్టియన్నముం దింటిని. ఉల్లి గడ్డ లేలరా? సాగ 

సంకటము, ఛీ ఛే ఎక్కడ తగిలించు కొంటిని ? నాకును మా నాయనకును 

మా వదినె తగిలించినదె, మా యింబ నందటికి సెగ సంకటమే” అన్న సామి 

తెగా నున్నది. ఎంత సరసముగా ఉన్నదో చూచినారాసభిక శబ్ద విమర్శము* 

“ ఈ సఫికుత్ గనుంఫొనంగ నిఫ్టాయితిన్ వగనాకు వింతయీ ” అని 

విరాట పర్వము 2, 176 వ పద్యమందు సభ్యార్థమందు తిక్కన సభఖిక 

శబ్దమువాడినట్టు ఒకరు ఆప మోగము చూపి స్తే కో వెంకటేశ్వరరావు గారు 

చౌపదీ వాక్యమున మళ న్చ్రరాజా నాసానమువారు... అందిలి (పముఖులా 

సమయమున జూనమాడుచుండిరి గావున నాసభ యందు ధర్మరాజు యొక్క. 

వూర్యకృ్ళత దుర్ దూత దోపుముచేతం దనకిట్టి భంగపాటు కలి” ననియా 



౧౬౮ వ్యాసావళి 

భావమగనట్టుగాన సభవారి నండతిని “సభికులు” అని వచించినదె, ఈ పద్య 

మునకు మాలభూతమెన శ్లోక సముదాయములో "సభికులను నీమాటకు 

ధూర్తావి అనిజన్నది, “మారోకు చదేవకితవేకు ధూర్తో దుస్యత కృత్చనావి 

క సభికా ద్య్యూత కారకాః ” అని అమరము. (దౌపది కీచక వాద తానినము 
పొందిన విరాట 'సళభయందు జావము జరుగు చుండెను. * విఘ్నంకనోషి. 

మత్సా్యానాం దీవ్య తాం రాజసం సది=జాదమాడుచున్న నూత్స్చ లకు విఘ్న 

ముం జేయుచున్నావు” అని ధర రాజు (టై పదితో అన్నట్లు సంస్క ఖీ 

భారతమందున్నదిి అని సమాధానము చెప్పినారు, వీరి వావములో గూకు 

బోధపడని వింత యేమిటంశు-అమరములో సభికళప్టార్థము దు ్యతకాఃకాణ 

అని ఉన్నదంటూ * సఫికులనగా  జాదగాం (డు | అని రామకృష్ణయ్య 

గారున్నుు * జూదాగాం(డ్రను బోధించు 'సఖిక శబ్దము సభ్య స రాయ ముగ 

వాడుట (పశ్వస్త స్పము గాదని” సుబ్చారావుగారున్ను, దూ్య్యూతక్భ ర్ బు నో 

కారక శ్వేములున్ను వాటి అర్థములున్ను తౌరుమవూరుచేసి తిబ్బెబ్బులు పడి 

నట్టు కనబడుతున్న ది. వీరిమి తులు వెంకట ata వెంక 

"శేశ్వర రావుగారున్ను bo ఉ పేక్షీంచినాళేమి ? సిక 

శేబ్దమున కు సంస్క తేములో ఏమి అర్థమున్నగా (ప్రయోగములు చూపి 

sen చెప్పశేమి ? 2 సఫికులనగా దూస్థితకారకులుగాని దు “రిల కృగ్పులు 

శారుగదా, 

94. సభిక శబ్దమునకు 6 దూ్య్యూతకార కః, ” అసే ఆము అమర ములో 

ఉఊన్నదన్నమాట షమ అయిలే, అమరుడు చేసిన హమ శాసనము 

సంస్క ఖో (గ్రంథము లందున్న సం స్కతే భా పాశబ్దములకే చెల్లవ లెను. సం 

'స్య_ తే ఫౌప లౌకిక భాపుగా వాడుకలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫాహలోని శబ్దము 

లున్ను వాటి అర్ధ్థములున్నుు ఏర్పడ్లవి. ఆ భాపుయొక్క_ వాడుక పోయిన 
వే స a తర్వాత, ఆభావలో (గంధములు (వాసవారు స్రూర్యము ఏర్పడి ఉన్న క 

ములున్ను వాటికి ఏర్పడిఉన్న అద్ధములున్ను లెస్సగా తెలుసుకో వలనిన నియ 



భాపూభేష జము ౧౬౫ 

మము ఊచితమయినదే. సభాశబ్దమునకు సంస్కృత భాహలో అసేకార్థము 

లున్నవి. (1) గృహము, (2) సమాజము, (గ) ద్యూతము---(సభాద్య్యూకం, 

సభాగ్యహమితి రుద రాజుకొలునుహటము *రాజసభా ధర్మ నిర్ణయము 

చేసే సభ, “ఫర్భ్మసభా” మల్ల యాద్ధమందు జ చూపజయములు నిర్లయించే సభ 

“మల్ల సభా” అయేజాదరుల సమాజము *ద్య్యూకస ఫా జాదమాడే గృహము 

కూరా కయ్యూత సభా). ఏ సభలోనయినా కూర్చున్న వారు “సభ్యులు”, “సభా 

సదులు”, “సభాస్తారులు”, ఈశబ్దమును “రాజ నియు క్రలక్రున్ను ? ఉ త్తే 

కూర్చుం డిచూ చేవారికిన్ని చెల్లును. చబారముస్టిులతో రామకృష్టులుమల్ల 

యుద్ధము చేసినప్పుడు కంసునిచేత నియుక్రులయిన మల్ల సభాధి కృత్తులు 

మల్ల సభఖాసదులని సంస్కృత భాగవత మందున్న ది. యాజ్ఞవల్క్య 

స్మ ్ రతిలోనున్ను దాని వ్యాఖ్య విజ్ఞా నేశ్వరీయములోనున్ను “ద్యూత'సభాి 

కమ్యాూతఃి, “సభికఃి, “థూ ర్హకితవకి “గృహ మొదలయిన శ్రబ్దములకో ధర 

శ్యాస్త్రనమందు  ద్యూతసమాహ్వయమౌే వివాదవదనిరూపణములో పారి 

భాషికై పదిములుగానిర్వచనము లున్నవి. “సభికుడుు రాజుచేత “నియు 

కుణియిన 6దూ్యత సభొధికారి” 6మ్యూత సభాపతి 6ద్య్యూత స భాధ్య 

కుడు, అనే పేళ్ళుసాడా ఉన్నవి. సభాపతి శబ్దము సభిక శబ్దమువలెనే 

“ద్యూతగృహస్వామో” అౌే అర్థము కలిసి ఉన్నది. “మ్యూతసభి (ప్రసిద్ధ 

మయిన స్తలమందుండవ లెను. నిగ్టీతమయిన *కుల్క_ము గౌలిచిన జూదరులు 
“సభాధికారికి” చెల్లీ ంచవలెన్కు “సభికును” నిర్లీ తమయిన సుంకము రాజుక్షో 

చెల్లించవలెను, తగవులు పరిష్కూరించే అధికారము సభికునిి యంబే 

ఉన్నది. అతని నూట మిరినవారిని రాజు దండించవ లెను, కొన్ని తగవులు 

తీర్చుటకు పంచాయితీవారిని నియమించవలెను. అందులోని సభ్యులు” 

ద్యూత'సభాధికారు లే; సామలు జొదరులు, ఇప్పుడు ఆబ్మా_రీ ఉద్యో 

గస్థులు, ఇజారాదాస్దు లై సెన్సుల్కు డిపోలు అంగళ్లు మొదలయినవన్నీ 

ఉన్న, ఫూర్యము ద్యూత వ్యవహారము; నిర్వహించే డిపార్టుమెంటు 



౧౬.౬ వ్యాసావళి 

ఒకటి సాొంగముగా రాజ్యములో ఉన్నట్టు కనబడుతున్నది. దీలవల్ల రాజుకు 

కొంత ఆదాయము వచ్చేది. ఈకాలములో పన్నులు వసూలుచేనే అశికారము 

కలనానికి కలెక్టరు అనే హోదా ఉన్న క్షే, ద్యూత సభాధికారికి *సభికంి, 

అనే హోదా క. 6సఫ్సికులు”) అన్ననారు జాదనూడేనారు కాచనేకారు; 

రాజుచే ౧యుక్రులయిన అధికార్తు; ర్యూక। కీ శల నూపరై (జర్లు నూపరిం 

టెం డెంట్లు ద్యూతము వ్య సనమై నా, ద్య్యూకళ్ళుత్ నింద్యు డై నాం సఖి 

కత్టము నింద్భము కాదు. నురాపొనము నింద్య మైనా, ఆబ్కారీ కంటా 

క్షగుగాని ఆబ్మా_రీ డివాస్టమెంటువారుగాని నీచులు నింగ్యులు కారు. 

వినో దార్గము ఇప్పుకు చదరంగ వసు పేక వలెనే పూర్వము రాణులు 

తమ సభగృసూములలోను, సంసాగ్గు తమ యిండ్ల భాను ద్యూత నూడు 

కా చేవారు. అట్టిచోట్ల ద్య్యూతకారకు లయిన “సభికులు అనే అధికాగుం 

డరు. అందుచే గ్ సభాపర్వముణో Be నమందు ఎక్కడా సఫిక 

శబ్దము (పయుక్తము కాలేదు గాద మాడేవారున్యూతక కృణ్ణులు, ధూ రులు 

కికవులు. విరాటసభలోమాడా చ్య్యూతళ్ళత్తు లే గాని ద్యూతే కారకులు లేరు, 

94. సూర్వకాలమందున్న రాజ్య వ్యవస్థ సను పట్టి ఏర్చడ్డ వ్యహార 

ములో “సభా” అంటు 6య్య్యూకత సభా అనే అర్థ యుండేది; గనుక *సఫ్ి 

“సభ్య “సభాపతికి “సభాధికారీ’ “సభాధ్యక్నుకి పర్యాయ పదములుగా 

“ద్యూతి అవీమాట ములదు లేకుండానే వాకుకలో ఉండేవి, ఇప్పుడు 

“కలెక్టరు అనే శబ్దమునకు ముందు రెవిన్యూ” అని చేర్చి 6 రెవిన్యూ కలె 

కగు అననక్క_రలేదు, కలెక్షరు అంయే, బిల్ కలె్ట్రరని యెవగూ అను 
౬ వ్ ఉం 

కోరు. ఆ (ప్రకారము గానీ ఫూర్వ కాలమందు సఖిక శబ్దమునకున్ను సభా 

పతిశేబ్దమునకున్ను ద్యూతసభతో గల 'సంబంభముచేత “ద్యూతకారకాకి 

అనే అర్థము వచ్చినది. ఆ అర్థము సభిక శబ్దమునకు మాత్రము అమరుడు 

చెప్పినాడు. జూ (ద్యూతసభా) ఆ శ్రయశ్వే నా స్య స్యేతి సఫికః” అని 

ఒకరు “సభా (ద్యూతమ్ ఆశయ ల్వే నాస్య న్యేతి సభికజి అని ఒకరు, 



భాపాభేషజము ౧౫౭ 

6 విహ్యాదెత్వాశ్. ఠకొ అని ఒకరు “వికార సం ఘేతెస్పి కణ అని ఒకరు, 
6దూ్య్యూతంకారయ నీతి దూ్యూత కారకః పహుణన్తాక్ సా్వాన్రేశళి అని ఒకరు 

ఇట్లు లక్షణము చెప్పినారు. సభిక శబ్దమునకు కసఫీకః” అని శబ్ద రత్నా 

వళిలో రూపాంతరమున్నది. “సభ్యః అంశే “సఖికఃకి అనే అర్హముకూడా 

ఉన్నదని జబాధరుకు చెప్పినాకు న పులో కసభాపతిః=సథఖిక8. 

దూ్యూతగృహసాామా” అని ఊన్న ది, ఆకే (Aptey గారి ఇంగ్లీహ్-'సం స్కృుత 

కోశమందు ‘Courtier అం క్షే సభ్యః “సభికణల అని కూడా ఉన్నది, 

శబ్దర త్నాకర ములో 6 మెంబకు= సఫేకు కు) అశు ఉన్నది, సభ్య సభిక క్ట 

ములు సమాభాగ్లి కము లయిన స్తే కదా, 

95, శబ్దమునకు ద్యూతమనిన్ని ద్య్యూతసభ అనిన్ని ఏభావలో 

వ్యవహారమున్నదో, ఆ సంస్కృత భావులో-ే సభిక శబ్దమునకు 6ద్య్యూత 

కారకళి అనే అర్థము రూథమయిన దని చెప్పడము యుక్తము; గాని, సత్న, 

మాజార్ధమం దే సభాశబ్దవ్యవహారము గల తెలుగుభాహలో. . సభా శబ్దము 

నుండి పుట్టిన 'సభిక శబ్ద యునర తీత్సం బంభమువల్ల కలిగిన సభ్యార్థము నిషే 
ధించి, తెలుసవారి వ్యవహార ములో సభాశబ్దమునకు లేని అరము విధిం 

చుట  శేవలము అయు క్షమ? అందువల్ల లోక వ్యవహార మునక 

విరు ముతత పండికుల భావ హాస్య్యాస్పదమవు కుంది, “పండితులను 

సఫికులారాి అని ఎవరై నా సంఫోధి స్టే తముషను నిందెంచినారని 

వారనుకోవడము; పండితులు జూదమాడేవారిని “సభికులారాి అని 

సంభోధి నే లోకులు నవ్వవము-__-ఇం లే ఫలము. తెలుగుభాహ వేరు; 

సంస్కృత భావవేరు. తెలుగు ఇప్పుడు (పజల వాడుకలో ఉన్నది, సం 

స్క తము (గంథాలభో మ్యాత్రమున్నది, సంస్క. ఖో శబ్ద ములు "తెలుగులో 

చేరిన తర్వాత తెలుగువారి వాడుకను ప్రే వాటి అర్థము, (పయోగము నిర్ల 

యించ వలెను గాని సంస్క త్ భాషాలకుణమును పట్టి నిర్ణయించ వల్ల 

కాదు, యజ్ఞ ములు చేసేకాలములో యజమాన కబ్దమునకు “యజ్ఞము చేస్తూ 



౧౬౮ వ్యాసావళి 

ఉన్నవాడు అనే అర్ధమే ఉన్నది. ఆ శబ్దము వి శేహ్యము కాధు; యజ్ 

అనే (శ్రీయ యొక్క ₹తర్ధకరూపము. యజ్ఞాలు నామావళిస్థ్ర మయినత ర్వాత 

శయజమానక$ి అం ేగ్భృహపతిః అనే అర్ధము వచ్చినది. కెలుసలో మజ 

మానులు ” అంక గృహపతులు అనే అర్ధ మేకాక, నేవకులకు స్వాములు, 

అధికారులు మొదలుగా గల మరికొన్ని అర్థములు పుట్టినవి. బహు వచన 

రూపము యజమానులుగా నున్నందున, త పావ్యవరహోర వాసన ముత 

ఇకారాంతశబ్దమని (భమపడి అపండితులు “యజమాని” అని నీకవచనయాసపము 

ఊహించి వాడుకలోనికి తెచ్చి'నారు. “యాజమాన్యము” అసే శబ్దము 

ఇప్పుడు వాడుకలో ఉన్నది. ¢ నముహమ్మదల్లీ సాయబుగాది యాజమాన్య ము 

{కింద నొక సభ జయ పడముగా జఏ7ను ” అని పతికలలో (నౌస్తున్నారు. 

ఇశే తెలునవారివాగుకలో ఊన్న సంస్క గ శర్టాలు వేనవేలు రూప 
మందుగాని, అక తుందని "రంటియందునుగాస ఏకోమార్చు 'చెందెజన్న ని. 

(గ్రంధములలో కొన్ని దూరినవి; కొన్ని వ్యవహార ములో నూ (త్ర మున్నని. 

పాణిన్యాదుల అనుశాసనము చొప్పున వాటి తాపము బేఎన్సి కోశ కారులు 

చెప్పిన అన ములకు ప పోర సంస్కృత భాపాపంకికగులు నిందించి సం 

"స్మ ్భతేములో ఉన్నట్టు "తెలుగులో వాడమంశే చెల్లుతుందా + భాసా 

తత్త్వము బోధపడ్డ పండితులు ఇట్టి పని తల పెట్టుదురా? వాడుకమారుతూ 

'ఊఆంటుందని తెలిసినవారు. గనుక, వాడుక న ఉంజే ఆలాగే ఛజ్టాలకు 

అర్థము చెప్పుకోవలసి ఉంటుందనే గదా “తదశిమ్యం సంజ్ఞా (పమాణత్వార్ ” 

(1. 2. 589, 6లుబో్యో గా (పఖ్యానాత్ (1. 2. 5, యోగ ప్రమాణోచ తద 

ఛావే 2 దర్శనంస్యాత్- (1. 2. 55, (పథాన ప్రత్య యార్గ వచన మర్థస్యా 

న్య (పమాణత్వాత్ (1. 2. 57), కాలోపసర్దనం చ తుల్య మ్ (1. 2. 57) 

అనిచెప్పి నియమాలు చేయడము మాని వేసినారు పాణివ్యాదులు, 

95. (పతిభావలో నున్ను అన్య భాసాశబ్దములు ఎక్కు_వగానో. 

తక్కు_వగానో చేరిడంటవి, వేరువేరు భావులు మాట్లాడే జనులు పరస్పర 



భాషాభేపజ యమ్ ౧౬౯ా 

సంబం'గము కలవారై తే ఒకభాపులోని మాటలు మరిజకభాపులో కలియక 

తస్పదు. అన్య భా పా (గం'గములు చదువుకొన్న వారు ఆభొపులోని శేబ్బ్దయులు 

తమ భాపలోనికి చేర్చుకోవడమునకు అనేక కారణము లుంటప్కి అట్లా 

చేర్చుకొన్న శబ్దములు తౌకికభాహలో నుండక శేవలము ర్రైంగ పము: 

m0 శ అవి వా _స్తవ మెన దేశభావ (అనగా పండిత పామర సామాన్యముగా 

దేశ స్త సులు Pree ఇవు) లోనివని చెప్పళాడదు. అన్య దేశ్యములయి నా,. 

షం స న! వేరనవయి గే అవి (గంనమందున్నాా రశ లం దేశ్యపద 

ముల వలెనే పరివితమమి ఉంబని. దేశభాసా కంక. లెస్పగా విమ: 

ర్శించి, దేశభావలో నున్న (పతికేబ్ద మునకున్ను వ్యుత్చ త్తినిరూపించి, ఇది 

దెశ్టముు ఇదె అన్య దేశ్యము, అని ఏర్చ్పర్చగలరు; గాని, ఇతరులందమూ. 

లోక వ్యవహార ము* శీ ఈభీపము తెలుసుకో కుండానే, తెలిసినా, పాటిం 

చకుండాే, ఫావబోఫకముగా ఏమాట ఏవేళకు స్ఫురిస్తే ఆమా వాడు 

ఏభాపునుం కి ఏశబ్దయు తమభాపులోనికి వచ్చినదో, కనుక్కొని 

ఆభాపలోే ఆకశేబ్దయు యొక్క_ తత్త్వము ఏమిటో తెలుసుకొని ఆత త్త పము 

చొప్పున ఆశబ్దముయొక్క_ రూపము అర్థము, ఫయోగము బోధపర్పుకొని,. 

అన్య జేశ్ళ ములు బాడవ లెనని పమ 1 పండితుల కయినా, నాలుక 

కదలదు సశేకదా, కలమయినా నడుస్తుందా * మన తెలుగు భాహలోఉన్న 

శబ్దములు తెలుగు మాటలేకాక, సంస్క్భృతమునుండి వచ్చిన తత్పమాలు, 

పాళీ మొదలయిన (పాక్ళత ముల నుం కి వచ్చిన తద్య వాల్యూ అరవము కన్న 

డము నుండివచ్చిన అన్య (దావివములు, హిందూస్తానీ ఇంగ్లీషు, (పెంచి 

పోర్తుగీజు, మలై మొదలయిన వాటినుండి వచ్చినవిన్నీ కలవుగదా; ఈవెప్పిన. 

భావలన్నీ అభ్యసించడమునకు తగిన ఓపిక భాషా. తత్త్వ్యాన్వేషపణమందు అభి: 

లావ. కలవారికి ఉంటే ఉంజేనిగాని, సంసారములో ఈదులాజే అందర! 

ఉంటుండా * అంత ఓపికఉన్నవారి కయినా ఈ చెప్పినన్నిటిభాహలలో' 

నుండేవచ్చినశబ్దముల తత్త్వము నిరూపించడము సాధ్యమా * అదిసాధ్య 
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మయినా, లోక వ్యవహారమందు లు 0 ఉన్న శబ్దముల యూప 

మున్ను అర్థమున్నుు సంబంధమున్న (సయోగమున్నుు తౌము చేర్చిన తెలుగు 

'శబ్దత త్త ప్రమునకు విరుద్ధముగా కనబడి బే, దిద్దెవ్యవహారము మార్చడము 

సాధ్యమా? తాము నిరూపించిన తత్తే ఏము తాముగాని ఇతరులుగాని ఫునర్వి 

మర్శము చేసినప్పుడు తప్పని తెలిస్తే తిరిగీ లోకవ్యవహారము మార్చవలసి 

వస్తుందే! ఈలానన లౌకికభాపు “సంస్క రించడమునకు * ఏదేశమందున్నూ 

ఎవ్వరున్నూ ఎప్పుశున్నూ పూనుకో లేదు. బాగా ఆలోచించుకొంజ అది 

పిచ్చిపని అని బోధపడకమానదు, 

96 సంస్క ఎర్ భె సాసాం చిత్య ముకల తెలుగుపండితులు సంస్కృత 

శబ్దముల లక్షణ మెరిగినవారు గనుక అవిమ్మాతము ఆల క£ణముచొప్పున పాక 

గలలేమోకాని, వాటివలెనే తెలుగులోనికి వచ్చిన సంస్కృ శేతర భాసాశోబ్ద 
ములు ఆయా ఫాపుల లకషుణము చొప్పున వాడగలరాః అసలు, అట్టి శబ్దములు 

యేయే భావలనుండి తెలుగులోనికి వచ్చినవో “తేలుగు పండితులు చెప్పగలరా? 

కోశాలలో అట్టి శబ్దముల వ్యుత్స_తిని గురించి (వాసిన వ్రాతలలో చాలాతప్పు 

లున్న వే, (పాక్ళత భాపులనుం డి వచ్చిన శబ్దముల కయినా వ్యుత్పత్తి 

సరిగా తెలియక అన్నీ “వైకృతము లని చెప్పి ఊరుకుంటాశే, ఐశే, 

"సంస్కృ లేతర శబ్దములన్నీ | పొక్ళత భవములుకానీ, అన్య దేశ్యములుకానీ, 

చేళ్ళము లేకాని తెలుగుభాహలో ఏకాలమందు ఏలాగున తమాసహచరులు 

వాడుతారో, ఆకాలమందు ఆలాగుననే పండితులుహాణా వాడకతప్పదు, 

అన్య చేశ్య ములు అన్య దేశ భాపాల కుణమునకు విరుద్ధమయినప్పుడు ఆయా 

భాహల లక్షణము ఎరిగినవారు తప్పు పట్టిగ్వే “తెలుగు పండితులు ఏమిసమా 

ధానము చెప్పుతారు? “అన్య దేశ్యాలు అనేక భాహపలనుండి వచ్చినవి. ఆభాప్త 

'లన్నిటి లతుణమున్నుు మేము "నేరు, కో లేము, తెలుగులో ఆకశేబ్దములు ఏరూప 

మున్ను ఏఅర్థమున్ను కలిగి ్రసిద్ధముశా ఉన్నవో, అశ్టేగాని మరిఒకలాగున 

బాడ లేము? ఆలాగున వాడుట తప్పుకాదు” అనిగదా సమాధానము చెప్ప 
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వెను. ఇళ్లు ఇం ంగ్గీషు భాహలోనికి వచ్చిన అన్య దేశ్యాల విషయమై ఇంగ్లీషు 

పం శికులు ఇంగ్లీషు భాసా వివరణములో 'న్చష్ట్రముగా (వాసినారు. ఈ 
లోకములో ఎన్ని భాహ లున్న వే ఇంచుమించుగా అన్నిటిలోని నై 

లున్ను ఇంగ్నీ షుఫొవలోే చేర్రనని, అవి ఇంగ్ల షువారు సాధారణముగా వీ 

వొప్పున ఊచ్చరిస్తాకో, సీ అర్ధమందు వాడుక చేస్తారో అక్ట్రే సాధువుగా 

ఖు కొన్నారు, వే క న్యుక్సి తి నిమూపిం దినప్పు శు సాన్య 

మయినంత (శ్రద్ధతో పరీక్షీింది ఆయాభావలలో ఆయాశబ్దములకు గల 

క. న. (వాస్తారు, ఆ అనుశాసమునకు వాడుక నిరు 

(కళ ఉంకు తప్పుకాదు. సంస్కృత మునుండి తెలుగులో నికి వచ్చి నళబ్ద 

ములు తెలుగువారి వ్యవహారములో రూపమందు అర్ధమందు మారితే ఆమార్చు 

అంగీకవిం చక తప్పదు. అన్య దేశ్యములను గురించి తెలుగు పండిడులు చెసే ప్పె 

సమాధాన పే సంస్కృత శేబ్దములను గురించి సంస్కృత భాసా లషమణము 

"తెలియని తెలుగువారు. చెప్పగలరు, “ఏశబ్దము సంస్కృత మో, ఏకబ్దయు 

(పాక్ళత వె మూ ఎది 'దేశ్య మో, ఏది అన్య దే చేళ్యమో, ఆచర్చ కట 

సిద్ధాంత కాముదిలోను అమరములోను ఎట్టుంశే మాశీమి? తెలుగున వ్యవ 
_ చమ చ తష ం సహారించ ప్పుడు సంస్కృత ము వచ్చినవారున్ను Ke) నివారున్ను ఒకు 

లాగునే మూ మాకా డుతున్నారు, సం 'స్కృృతేము బాగా చదువుక్రా ంశునేకాని 

తెలుగు ఐ జబాయకాడటని నియమిం-చశము అవివేకముకాదా? అట్టి నియ 

మము చెల్లుతుందా? సంస్కృత పండితులయిన్య్మా (గంథాలలో నే సం 

'స్క్బృుతశస్టాలు సంస్కృత భాషా లతుణమునకు విరుద్ధముగా వాడుకున్నా శే, 

అని మావంటివాళ్ళు సమాధానము చెప్పుతారు. 

97. *సఫిక భబ్దము గురించి ఇంతమట్టుకు పెక్రులాడిన వేంకటరాయ 

శాస్తులవారు సంస్కృతమందు (బహ్మాండ 'నాయకులట గదా! ఇంతోటి 

సంస్కృతపండితులు తమ కథాసరిత్సాగరములో సంస్కృత శబ్దాలు ఏలా 

గున వాడినారో చూడండి, 
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ఉజక్షరీమింద నెకరికి అనుమానము కలీ”ను, (ఫు, 81) వివాహ 
లగ్నము, ఇప్పుడే నిశయిందుఏకు ఏమి అభ్యంకరము! (పు. 272), మొదటి 

(ప్రతిజ్ఞను జ్ఞాపక పలీచి (226), గుట్టు రుజువు వేసెదను (276), మహాభను€ 

డైన వర్తకుడు (8%, రత్నవ_ర్హకము (రిక నం నందె అతనిని ఆటంక పటి 

చెను. (క్ర *ివశేరరుమ్యాతేము నిరాటంకముగా ప్రవేశించును. (26), ఇతని 

సంగతి వాసవదత్రచెనికి అంది (7ష్ర్క్క, ఉత్సవము అనేకదినములు జరిగి (నివ | 
రిం చినద్చి (189), ఆకాసము మూడునెలలకు నివ_ర్టించును, (477). (శే 

పింప (445 అపమూారు (281), అపనమ్మకము, (797), కుచోద్యము. 

ఇవిన్నీ, పీటివంటివి ఇంకా ఏన్నో ఆగం శమం దేకాక వీత (వా న 

తక్కిన (గంథములందుమా ణా ఉన్న విన్నీ, తప్పులు అని సంస్కృత శబ్ద 

తత్త్వమును పట్టి వీరిలాట సంస్కృత పంకితులు కొందరు ఆశ్షేపిస్తాలే; 

ఇవి తప్పులయిగే సభికశేబ్ణము అసాధువని ఆ ్నేపించడము గొంగళీలో 

తింటూ చెంటుకలు ఏరినట్లు కాడ: అయిశే మేము మాత్రము ఈశబ్ద 

ములలో వ సారముగా ఉన్నవన్నీ, సాధువులనే వాదిస్తాము. 

మేము చె చ్పేసస్తూయిషీ, చిత్తగించండి. ఇవిన్ని ఇట్టిశబ్బములు ఎన్ని ఉంకే 

అన్నిన్ని, సంస్కృతే మునుం చె వచ్చినా, 'తెలుసవారివ్యవహార ములో న 

శేబ్దయులయినవి, సం 'స్మృృతేములూ వాటికున్న అసలుతాపమున్ను, అర్థ 

కన్ను (పయాగమున్ను సం సతో పండికులకె నా సం స్మృతీ గం 

ములలో మాత్రమే. స్ఫురించును. లాేకవ్యవహారములో ఉఊఉన్నరూపము, 

అరము, (ప్రయోగము మాత మే తెలుగభాపస వాడుకున్న ప్పుడు తేటుక్కు_న 

స్సుకు తట్టుతవి. తెలుగువారిలో సంస్కృతము వచ్చినవారు ఒకరు. 

ఉంటే సంస్కృతము రానివారు పదివేలమంది ఉంటారు. వారూ వీరూ 

కలిసిమెలిసి పరస్పర సంబంధము గలవారై ఎల్లప్పుడూ ఒక్కా విషయ 

మును గూర్చి ఒక్క_విధముగానే భావబోథధక ముగా వవహరిన్తూ ఉంటారు; 
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గనుక్క సంస్కృతము చదువుకొన్న వారి భాహకున్ను అది చదువుకోని వారి 

భాహకున్ను, వైవమ్య ము త్న సామ్యము సైపపకంతుంది. సంస్కృ తాలు 

వర్ణ లోప వర్ణాగమ వర ర్ల వత్యయాది బహువిధముల మారిగడా తబలా 

లయినవి. ఈమార్సు అపండితుల నోటనయిన దనవ లెను; గాని పండితులు 

తెలియక చేసిన దన వల్లకాదే, అపండితుల సంఖ్య ఎక్కువగా నున్నందునవారి 

సహవాసము సంభాహణము అనివార్యమయ్యి వారివాడుక పండితులకు 

వాటు కాక్షతప్పుదు. పండితులన్నవారు పుక్ట్రేసరికే వారిపూర్వులు వ్యవ 

రము కోసము లౌకికభాపు తయారుచేసి ఉంచినారు. పుట్టినది మొదలు 

కొని వారు (పతిదినము, (ప్రతికుణము అదేవాడు తున్నారు. “అపండితులు” 

అంశే హీనజాతులవారని తలచ బాడదు, అ(గవర్ష ముల వారిలోనే తగు 

మనుష్యులన్న వారిలో నే శిష్తులన్న వారిలోనే, పండితుల బంధువులలో సే 

వారికుటుంబము వారిలో సే, సంస్కృతే ఖాపు బాగా అభ్యసించని వారు 

న్నారు కారా? వాలే అపండితులని మా అభి పాయము, ఏభాపులోనుండి 

వచ్చినవయినా దేశభావలోని నూటలన్నీ దేశములో నున్న అ(౫ వర్ణముల 

వారి నోటనే నలి, వ్యవహార యోగ్య మయి, సాధుత్వము పొంది సం 

స్కా_ర నిరూపణమునకు తగి ఉంటవి. అౌకికభాహలన్నీ ఇట్లు ఏర్పడ్డవి, 
ఇట్టె హెక్రిక pee జక దానికి పాణి న్యాదులు శ్రబ్దాను శాసనము చేసినారు, 

అ 

FN శక్ 

అదే సంస్క_రణము. ఇక వేంకటరాయ శాస్తు)లవారు వాడిన అనుమానాది 

శబ్దములు, కుండలికరణము చేసిన “నివ_ర్టించినదిితప్ప్క లౌకిక వ్యవహారాను 
సారముగా ఉన్నవి; గనుక, సాధువులు, నన్నయ మొదలుకొని కవులందరూ 

ఇట్టి శబ్దములు వాడుతూ ఉన్నారు. * పృపతుపరోకు.౦బున; (ఆది 4, 

218) అంచు పృహతుడు చనిపోయిన పిమ్మట ” అని అర్థ ముగద్యా, సరిగా 

ఇట్లు పరోకు శు సం స్మరే (గ గంథఘులందున్న దా? ఎట్టి ఘటమ్ములను, 

చెట్టి యాపదలన్సు శెట్టి తీఅముఖను ముట్టింబడిన వంత లెల్ల త. (అది 4. 

89) అనేవాక్యములో నన్నయవాడినట్లు .ఘష్టకేద్దము సంస్కృతములో 

౧౨ 
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వాడుదురా* శ్రీనాధుడు భేపు జమనే శబ్దము మోసమేఅర్హమందు హరవిలా 

సము (లీ. 90) లోవాడినాడుగదా ఈ శబ్దము ఈ అర్థములో వ్యవహారిక 

భాహలో తెలుగువారు నాడుతున్నదె గాని 'సం'స్క_తేమం దున్నదా? 

తిక్కన “అనుమానము? అనే శబ్దము సం మందు (పచుగముగా నాడి 

ఉన్నాడు (చూ. విరాట 1, 260, 2. 102, 268 అయిశే సంస్కృత 
నిఘంటువులో అనుమానమ్_అనుమితి కరణం, అనుమితిక, అనుమా? వ్యాప్తి ప్పి 

విశిష్ట్రప పక ధర్మ తౌజ్ఞాన జన్యజ్ఞూన మనుమితిః అనిఉన్నదెగాని *స “సంశయము” 

సందేహము అని వేచే, తిక్కు_న కాలమందు, మన కాలమందున్న క్షే, "తెలుస 

వారి లౌకికవ్యవహార ములో అనుమాన శబ్దమునకు సంస్క తే మంద. లేని 

ఈ అ మున్న ందున్క ఆ సబ్టముసం స్క వలో భాహలోనిచె నా, తెలుగువారి 

వాడుక (ప్రకారమే సంశయార్థమందు భారతమున (ప యోగెంచి, ఆ శబ్దము 

నుండి తెలుగున పుట్టిన (కియా రూపము *అనుమానించు) (చూ, వినా 2 

9% కూడా య ఖేస్ట్రము గా తన |గంగమున వాడ్కి తెలుగుభాహ స్వతంత్ర 

-మెనదనిన్ని తెలుగు కవులకు లోక వ్యవహార మే (ప్రమాణ మనిన్ని అతడు 

ఉపదేశించినవాడయినాడు, శబ్ద రత్నాకరములో దీని నీ యర్థమునం 

గొందబు బేశ్యమని చెప్పి యున్నారు? అని ఉన్నది? అంశు తాత్పర్య 

మేమి? ఈ శబ్దము సంస్కృత భాపలోనిదేకాని, దానికీ అర్థము ఆ భాహ 

లో లేదు అర్థమును, పట్టి శబ్దాల జాతులు ఏర్చర్చ వలసి ఉం, ఈళశబ్దము 

దేశ్యముగా వర కరణము ర్స అనిగదా? సరే; ఆలాగున చేయ నా 

వారు ఆలాటిశేద్దాలు డేశ్య ములలో చేర్చుకో వలెనుగాని అసాభువులని నిరా 

కిరించ కూడదు. గనుకే శబ్దర త్నాకరములో సభిక' శబ్దమునకు (1) సభ 

యందుధర్మజ్ఞ్వడు; (2) జొదమాడించువా(6డు (3) న్యాయవాది; అనినమా 

డర్భములు చెప్పినారు; రెండవ అరు మాత్ర మే అమరములో ఈ శ్రబ్దమున 

కున్నది; తక్కిన గర ముల తెలుగులో ఈ శబ్దమునకు వచ్చినవి, వచ్చిన 

వాటిని పొరదోలడము ఎవరికీ శక్యముకాదు; వాటిని ఉేకీ_స్తే వ్యవహార 



భాహోభేపజము ౧౭౫ 

హానికలుగుతుంది, వివవీ తార్గము చెప్పడమునకు వ్యవహార ములో ఉన్న శబ్దము 

మానుకొని వవహారములో లేని గబ్బ్దము నెవకి తెచ్చుకోవడము వృథా 

(చ యూసమే; "గాని, సార్థకము సస్య. గనుక అట్టి పని అవివేకమని పించు 

కొంటుంది, క పతతి. న | 9) ఈఅర్థమందిది దేళ్యము 

అని తెలీయబేయ వ వచ్చును, వేంక గాయ శాస్తుంలవారే నిఘంటు నిర్మాత 

లయిే, సీతా రామాచార్యులవారు చెప్పిన క ల నిరాకరిం తురుగాబోలు! 

శబ్దర త్నాకరమందు (పమోగము త 9 పోవసములోప మే, (పాచీన 

కావ్యములలో (ప్రయోగము లుంసగా అని ఇయ్యక ఉ_ర్తిరాం ధకావ్యముల 

లోనివి ఇవ్వు వము ఫాూణా లోపమే, అనుమాన శబ్దమునకు సం దేహాస్థమందు 

కవికర్ణ రసాయనములోనిది ఒక్క (పమోగము మాల మే శబ్బరత్నా కర 

మందు ఉదాహృతమయి ఉస్నది, అంగు చేతనే కాబోలు, ఊ _ర్రరాం|భ 

ఫాపు ఉపేక్షించి, (పాచీనాం గప మాత మె వాకుతామని దీక్ష పట్టిన 

శాస్తుులవారు తమ కథా సరిత్సాగరము 'మొవటి కూర్పులో అనుమాన శబ్దము 

తౌకిక భాహలో ఉన్నట్టుగానే సం దేహార్థమందు ఐండి, రెండవహర్చులో 

ఆశబ్దము తీసివేసి దానికి బదులగా “ సంశయ” బ్దము దూర్చితప్పు 

చిద్దుకోవవము సంభవించినది, ఆట్టివారు జంకుకళంకు లేని కవిచం దు 

లనిపించుకొ ంటారా * ఈ శబ్దము ఆ అర్థమందు వాడుక చేయడములో 

“కళ్లంకు? ఉన్నదని “జంకు” పుపష్తకపో లే, ఉ_త్తనే ఎందుకు సవరణ చేసి 

నారు? మాటలు సరిగా వాడడము చేతకాక్క పండితులు తప్పుపట్ట ఆశేపి 

స్వాశమో అని దెసలుపడుతూం “అయ్యవా కేమి చేస్తు స్తున్నారు అంెకీ, 

తప్పులు దిగ్దుకొ ంటున్నారు” అన్నట్లు మాటిమాటికి ఫప్టాలు మార్చుకొనే 

౫ ఈ వలన "కు భూపాంతరమని శబ్దర తొ కిరమందు ఆంధ కవితా 

పీతా మహుుని (పమోగ సహితముగా ఉ దావ్భ్యాతమయిఉాన్న “వల్లి వాడి 

నందుకు వెంక కటరత్నం పంకుల వారిని శా స్తులవారు మాషించినారు (చూ 

(కిందికే కరా, “వల్ల బెల్లము”. 



౧౭౬ వ్యాసావళి 

వారు సిరికి పండితులు గాని “జంకు కళంకు లేని కవిచం దులు” ఎన్నటికిన్ని 

కారు ఈ అనుమాన శబ్దమును కవి బహూ కాపాడుతున్నాడన్న జ్ఞాన 

ముంజ, స్వపాం డెత్యమందచు విశ్వాసము లేక పోయినా, శాస్తులచారి క్ష్ 

ఫి క్ర క్ష స . ~n క 
జంక పుట్టుక పోవును, mts లి గ్రానే కాడు, అతని తర సి వారు మహీ 

కవులు చెలామందగె ఈ శబ్ద మిట్లు శని ఉన్నారు. విఠరంవరి (గంథాల 

తోనూ కనబడుతూ ఉన్న ఈ న్బ్దరు 9 తమ్మగం సము మొదటిహార్సులో 

కనబసి, రెండవసార్సుజో తంల లో మయినంత మా(తొన్క లోక్మ్షుభో 

లేకుండా పోతుందా 2 (గాం నెక భాహనుం3ి బపి*ప్కు_ ఎర నువు 

తుందా? ఈ శబ్దము వాడిన కవులందరికన్న శాస్తుగలవాగు. గొప్ప 

వాగయిపోతారా? వీరి (గంసము మొసటిసార్చుమా (త్రమే చదివి రెండోవ 

కార్చ చూడని వారికి ఈ శబ్దము వీరి కిష్టమయినవని తోడా? 

98. తమ కొ సరిత్చాగరము మొదటి హర్సులోే శాస్త్రల వారి? 

తప్పులుగా తోచి రెండవహర్పులో దిద్దుకొన్న మాటల సంఖ్య “ఎక్క_0”, 

“దాహం”, “శతం? దాటి సహస వ ఎక్కుతుంది. ఇవిన్ని అంతకు 

పూర్వము ఫ్తు (వాసీన (గంఫములలో కాన్ని తేలుగుమాటలున్ను చూ స్తే 

ఇట్ట "తెలుగు (వాసినవారు తెలుగుపం డితులని ఎట్లా శేరుపాందినారో గదా 

అని ఆశ్చర్యము కలుగుకుంది. వీటిని ఈ న్యాసము మూడవఫఖాగములో వివ 

రీస్తోము గాని ఇక్కడ అనుమానము వంటి మరి ఒక శబ్దమును వాడటుములో 

శాస్త్ఫులవారు పడ్డ పొట్టు చెప్పి (ప్రస్తుత మనుసరిస్తాము. కథా సరిత్సాగర 

ములో అనుమాన శబ్దము వాడిన ట్ల అభ్యంతర ఫబ్బము వాడినారు. రెండవ 

కూర్పులో మొదటిది! దిద్దుకొ న్న శే? శెండోదికాణా దిద్దుకొని దానికి బదు 

లుగా ఆటంక శబ్దము చాడినారు, అభ్యంతర శబ్దము శబ్బరత్నాకరమం దున్నది, 

డానికి చెప్పి ఉన్న అర్థములలో మూడవది “అట్త్లంకము" సంస్కృతేములో 

ఆతంక శబ్బమున్నదిగాని ఆటంక శబ్దము లేదు, దానికున్న ఆర ములలో 

శంక భయము అనేవి చేరీజన్నవి; 6నిరాతంకము గా” అంజే “శంక లేకుండా” 



భాజిక భేమజము గల ౭ 

కభయము లేకుండా అని అరము, సరిగా ఈ అరములో మొదట సండ్ 

తులు -ఈ శబ్బ్దమునే వాడి ఉంకే అది అపండికులనోటను *“నిరాటంకి 

ముయ్యి “అడ్డము లేనిిదచే అరము పొందినది. ఆటంక భబ్దము' సంస్క్య్భతో 

ముగా పండితులు అంగీకరించక, తెలుగులో సాధువని ఒప్పుకోని కొందరు 

దేశ్య మని, క్రొందరు తద్భవమని అంటారు, శబ్ద రత్నాకరములో ఆటంక 

శబ్లము దేళ్యమని ఉన్నది. ఇది దేళ్యమెలే వేంకటరాయశాస్తు)లవారు 

“నిరాటంకముగాి (చూ 26. 88) అని చాలామాట్లు (పమయోగించి, రెండవ 

కూర్చులో దిద్దకుంణా విడిచి పెట్టినాలే, సంస్కతమందున్న కొన్ని శచ్చా 

లలోని తకారము రూపాంతరములలో టకారముగానున్నదెి; గాని “ఆతం 

శకము” అట్టి శబ్దములలో చేరి న్నట్టు మాకు తెలియదు. పండితులు కొందరు 

అసాధువనే “నిరాటంకముగాి అనేవి వాడుటకు *జంకులేని కవిచం (దులు 

అభ్యంతర శబ్దము తప్పనుకొని, జంకి దిద్దుకో న్నారుగాని, తౌము మెచ్చు 

కొన్న ఆం సాహిత్య పరిపత్చ తికలో మ. (క్రి. జయంతి రామయ్య 

పంతులవారు అభ్యంతరమనేకాక “ నిరభ్యంతర ము గా” అని మాడా నిరాటం 

కముగా వాడుతున్నారు. (చూ. 2 పు. 97. అన్నట్టు చెప్పవచ్చి 

మరచిపోయినాము. కథా సరిత్సాగరము రెండవహర్చు అచ్చుపడ్డది గనుక 

అభ్యంతర శబ్దము అందులో దెద్దుకొ నుటకు అవకాశము దొెరికినదిగాని 

ఆం(భ (ప్రసన్న రాఘవ విమర్శములో-ే 818 వ పుటలో 16 వ పంక్తిలో 
కవాని కవికల్లుట శేనముభ్యంతర ము” అనే వాక్యములో అభ్యంతరము 'స్పష్ట్వ 

ముగా కనబడుతున్నది, ఆ పుస్తకములో ఆ వాక్యము చూచిన మా వంటి 

వాళ్ళ ము ఈ శబ్దము శాస్తులవారి కిష్టమని తలంచుట తప్పా? వీరు బృహ 

దాం(భ నిఘంటు నిర్మాతలై యుంకే ఈ శబ్దమున కీ యర్థము “చెప్పు 

దురా? శబ్ద రత్నాకరములో లేనిదీ కేవలము వాడుకలో మాూతమున్నదీ 

గదా కకుచోద్య ము’ అసే శబ్దము? ఇది కన్నడ కోశములో రత్పమముగా 

“పాపము అనీ అన్నము కలిగి ఉన్నట్టు కనబడుతున్నది, (బౌక్ దొరవారి 



౧౭౮ వ్యాసావళి 

నిఘంటువులో 6ఠక వోద్య గాడు" మొదలయిన వాడుక వూటలుండుట వింత: 

కాదు. ఈ కబ్బము కథా 'సరిత్చాగర ములో 6-నేనుచ్రేస్షిన కు చోద్య మెటింి 

నన్ను శపించెను.” (చూ, 62) అనే వాక్యమందు శా స్త్రంలవారు (పయో 

గించినారు, ఇది సంస్కృత మయికో, ఆపెగారి కోశములో గాని శబ్దకల్ప 

దృమములో గాని చేర లేడేమి? క్రోళాంతరములలో ఉన్నదేమో? మేము 

చదివిన సంస్కృతే పు_స్తక ములలో “గాని తెలుగుఫు సకములభో గాని ఇదె 

ఉన్నట్టు మాకు జ్ఞై_ఫ్రియందు. లేదు, సిద్ధ శ్రబ్బమని అభిమానము చేత వ్యాక 

రణ న్యూతౌలు నలిపి తెంపి ముళ్ళువేస్తి దానిని సాధువుగా సాధిస్తారా? 

ఇది సాధువుగా “తెలుగు గ్రంధములో వాడుటక్ర జంకు లేనివారు. సఖిక 

“శబ్లము” విధవ శేబ్బమువంటి దనడమునకు తగిన కారణమేమో తోచకుండా 

ఉన్నది. శాస్త్రులవారిబుద్ధి అలౌకికము;. కేవల శాస్తా9ధీనము; గనుక 
కవిధవా” అన్నా *గొప్ప ప్రభువా” అని అన్న క్షే భావించగలరుగాని 

లోకములో మరి యెవ్వరూ అట్లా భావించరు, అందుచేత మావంటి 

వాళ్ళకు లోకమే (ప్రమాణము, అయితే విధవ శబ్ణానకు గొప్ప (ప్రభు 

వసే అర్థము సాధించగల శాస్త్రము లోక విరుద్ధ టు గనుక అది 

తారక (పమాణము కాదు. లోకివితువ an శాస్ర సే పండి 

తులకు (ప్రమాణము గనుక వానే దానిని పట్టి అన్ని కర్మలు అనుష్టించి 

వలసినవారు, వారి కిష్టమయిలేే దోషమును గుణముగా సిద్ధాంతము చేయనూ 

గలరు? ఇష్టము కాకుం, లోకులందరూ గుణముగా (గహీంచినది దోవమని 

రహా గలరు. (క్రీ నాథుడు “ప జినా సత్య” శబ్దమున్ను, "పెద్దన *పణిన 

నూను” శబ్దమున్ను, సంస్కృత భాషా లక్షణమునకు విరుద్ధముగా (ప్రయో 

గించిజన్నా శాస్త్ర రహస్యములు తెలీసినవారు గనుక మన శాస్త్రుల 

వారు “మహాకవి (ప్రయోగములుగాన (పామాదికములు గావను విశ్వాసము చే 

క ఆల రు ఇడ్లి 9 నా అధ్య ము సిలేగలి చింతనగా (ప కియయూహ్యా మని మెకదేశ గహణే నా 

మాత (గహణక్ అనే న్యాయము చొప్పున పణి __ నః) అంటీ పణియొక్క_ 



భాపాభేషజము ౧౭౯ 

నప మనుమ(డు” అని సుశేబ్దములుగా సిద్దాంత పర్చీనారుకారా? “వాచాటో 

బహుగర్హ్హ్యవాక్ * అని శాస్తాభిధాన ముండగా, క్రీ నాథుడు 6వాగ్మి అచే 

అర్థమందు వాచాటశేబ్దము |పయోగి స్తే, సహించినారుకారా ? సీతారామా 

చార్యులువారు గామ్యమన్న అవధారు శబ్దము శ్రీనాథుని వైపుధమందు 

కనబడినప్పుశు శాస్తులవారు దానికి (పక్రియ చెప్పీనారుకారా? (త్రల్ల 

మాంబి వంటి శబ్దములు ఆహో బలుడు తప్పని దూషి సే “ పెద్ద నాదెమహో 

కవులును ఇట్టి ప్రయోగములు చేసియున్నారు; కాన వీనికి గతినరయుట 

యుచితి మని సమాధానము కల్పించినారుకారా* వారణాసి అని ్హీనా 

భుగు తౌకికరూపము (పమోగి సే “వారాణసి ? అని శ్వా స్త్రవిపిత మైన శబ్ద 

మునకు విరుద్ధముగా ఉన్నా, తద్భవము -గానోఫునని అంగీకరిం చినారు 

కారా? ఇటువంటివి ఎన్నో ఒప్పుకొన్నవారు “నివఛేకు బచ్చుకున్* అని 

నైహళములో క్రి నాధుడే (పయోగి స్తే, “జఘన్య [పయోగిమని నిందించి 

నార్వే క్రి నాథుడు నె పుధముగోనే “పసుపుకు” అనిన్ని *పిచ్చుకుంటుకు” 

అనిన్నీ (పయోగించినాడు, అనేక కవులు (ప్రయోగించిన రూపములు 

ఇట్టివి వేలకొ లదిగా ఉన్నా, శాస్తు9లవారి కష్టము లేదు గనుక, సీతారామా 

చార్యులవారు వీటికి చెప్పిన సమాధానము నిరాకరించి నిందెంచినారు. తమకు 

ఇష్టమయితే, మహాకవుల (ప్రయోగములు (పామాదికము లనకూడదు; వాటికి 

6పెినరయుట యుచితమంటార్రు; ఇస్ట్రముకాకపోలే, మహాకవి (ప్రయోగ 

ములు వేనవేలున్నాా జఘ'న్యాలంటారు! ఏమి చెప్పను? వారి న్యాయము 

మాకు అయోమయము. 

99, వేంకటరాయశా స్త్రంలవారు అంగీకరించినా, అంగీకరించక 

పోయినా మాకు యు _క్రమని తోచినట్టు ఈశబ్దమును. గురించి మేము సిద్ధం 

త్రము చేసుక్రొంటున్నాము. ఈశబ్దము లోకములో సభ్యార్థమం దే శిస్తులు 

వాడుతున్నారు, 'సభాశబ్దమునకు ద్య్యూతమని కాని ద్య్యూతళాల అనికాని 

తెలుగులో అర్థము లేచేలేదు, గనుక, సఖికశబ్బమువలన ద్యూతముతో సంబం 



౧ళారి వప్య్యూసోవళి 

ధింఛీన ఫోవ్ము' ఏదీ స్ఫురించదు? తెలుగులో కసభ్యో శబ్దమునకు శిస్టులుగల 

పరీను శ్రే అర్థము$ గనుక సథికశబ్దముచేత దానితో సంబంధించిన సభ్య 
భావమే స్ఫురిస్తుంది. ఈవాడుకను అనుసరించే శేటిపెద్దలు [గంధములలో 

ఈశణట్టము | ప్రయోగిస్తున్నారు, వీజ్ఞా సేక్వరీయ మను ధర్మశాస్త్రమునకు 

ఆనూంరి స స్వతీ తిరువేంక టాచార్యులవారు రచించిన వ్యవహార కాండ 

అొత్పర్య బోధినీ” అనే ఆం(ధటీకలో ఈ చాహ్యణో_త్తీములను మువ్వుర 

"నే నను అయిదుగుర నైనను ఏడ్వురనై నను, తన సభయందు 'సఖికఘులనుగా 

నుంచుక్రొ నవలయును. ఈనియు_క్త సభికులు (పభువు న్యాయ వ్యతిరిక్తముగా 

తీర్చు సేయునెడల అట్టుకాదని నిరాకరించి న్యాయ(పకారము తీర్చు 

నేయింపవలయుననియు అట్టు చేయనియెడల  నియు_క్ట సభికులకు దోషము 

సంభవించును. (పాడ్వివాకుం డనంగా వాది (పతివాదులను (పశ్న చేసిన 

వారు చెప్పెడి మాటలలో ఇదె విరుద్ధం బిదియవిరుద్ధం బని సభికులతో ౧సాకి 

నానావిధములుగా వివారించువా. ఢనియుర్ర మః ఇట్టివి అనేక ప్రయోగము 

లున్నవి, 

ఆశేండ్ల కిందట యూనివర్శిటేవా నేర్చరచిన కాంపోజివన్ కమి 

టీలో మసశాస్త్రులవారుకూ ణా సఫికులలో ఒకరుగా ఉండి, నిర్ణుష్ట్య మైన 

ఆం భౌపహుకు ఆదర్శములనతేగిన (గంథములని కొన్ని అంగీకరించి 

చేరొన్నారు. వాటిలోనుండి ఉదాహరించిన (ప్రయోగములు శాస్త్రుల 

వారు అంగీకరిం చవద్దా * (1) చిలకమర్తి లస్మీనరసింసూం పంతులుగారి 

మహాపురుషుల జీవితములు, సభఖికుండు (చూ, ప్ర. రీ 9 1, 1; సఖి 

కులు (వు. 17) సభికత్వము (68); (2) లకీ ుకాంతరావుగారి చీనా దేశపు 

చర్మిత్రసభికులు (189, 206, 218, 2215; (8) వారి అశోక చరి 

(తముసభికులు (6, 281; (త్ర లమ్మీనారాయణగారి అక్చరుచరి త్ర_- 

సభికులు (9, 12 15, 28 40); (5) సీతారామశాస్తు)లవారి కథలు. 



భాపోభేపజము థర 

సభికులు (68); (6) గురజాడ క్రిరామయూ ర్జీణార్ కవి శేవితములుసభ్ 

కలు (174, 222) ఈ శబ్దము అన్నిటిలోనూ సభ్యార్థమం దే ఉన్నదె.. 

ఇట్లు (గంధములం దేకాక, ఆంధప తిక, కృస్తాప తిక మొదలయిన సుప 

సద్ స తరుచుగా ఈశబ్దము se Hs నిరు 

oe మయిన ఆం ఛసాహీత్యపరివత్తు పరీధావి సంవత్సర కార్యనివేదన 

మం బే, *పాశళశాలలలో (గామ్య గంథములు చదివింపకుండునట్లు సకన్ లేక 

(గీవముగా నిశ్చయించిరి.” అనే వాక్యములో సభ్యార్థమం దే 'సఖిక భిక శబ్దము 

(పయుక్ట కమయి ఉన్నది, ఈ చెప్పిన సభికులలో నవ్ అయినొ, 

శాస్తులవారు పల్లెత్తు మాటుయి'నా, అప్పుడు కాదు ఎప్పుడయినా, అన లేదు, 

మ, పానుగంటి 'లత్రీ్మీనరశింసారావుప ంకుల వారి “సాకీ” అనే (గ్రంథ 

మందు నాటకము చూడవచ్చినవారిని ఊర్దేశించి “సభికులు” సభ్యార్థమందు 

వాడినారు, టు పుట 185) మాం బూ Deus) ము, 
దలు 

క్షూచునరనింహాం పంతులవారు (పమాణీకరించినారు. 

100. పని ఆ ఉదాహరించిన వాక్యములు వేంకటరత్నముపంతుల 

వారివంటినారు ఆధునికులు (వొాన్నవి;ి (ప్రమాణము కావంజే, పూర్వుల 

(గంభములలో నుం సి కూజా SR ఉదాహరించగలము. ఆది కవీ 

శ్వరుడు నన్నయభట్టు ఆది,2, 132 సీ. గీ,లోే భక్ష్య భో జ్య లేహ్య పానీయ 

ములమి6ద సభికులై న వి పజనులమోయి అని (వానినట్టు కొన్ని తాటాకు 

ఫు_స్తకములలో పాళము మేము చూచినాము. వావిళ్ళ వారు అచ్చువేసిన పుస్త 

కములలో కూడా ఉ దాహృతమయిడాన్నదది, ఉన్నా అది అ (ప్రసిద్ధమైన 

పాళమంయు తిక్కన విరాటపర్వము 2.76 లో ఊఉ, “ఈ సభికుల్ గనుం 
గొనంగ నిట్లయితిన్ వగ నాకు వింతయే” అనే (దౌప దీవాక్యములో, సభ 

కులు? అనీ శబ్దము సభ వర సునంద (ప్రయాక్రము అని మే మంటాము, 

కాద్యు ఇక్కడ “సభికులు” శబ్దమునకు కద్యూత కారకులు? అని అమరములో 



౧౮౨ వ్యాసావళి 

చెప్పిన అర్థ మేఅం శే, అందుకు మా ఆవ్నేపము,---విరాటుడు, ధర్మరాజు 

మొదలయినవారు 6ద్య్యూతక్ళత్తులు గాని “ద్యూత కారకులు, కారు; అమర 

ములో కద్య్యూతక్ళత్ ) అని వేరేశ్టమున్నదె. “సభికులు? జాదమాడేవారు 

కాచేకారు; (దూత సభాధికారులు (ద్య్యూత)ు సభాపతులు; రాజుచేత 

నియాక్తులయి. నిర్జీతమెన సుంకము రాజుకు చెల్లిస్తూ, ధర్మశా_స్త్రమందు. 

విధించిన ప్రకారము (ప్రసిద్ధమైన దూ్యూత శాలలో, కావలసినసాధనములు౦ చి, 

జూాదరులలో గలి చినహరీనుం డి సుంకము పుచ్చుకొంటూ, బూదముతో 

సతబంధించిన తగవులు తీర్చవలసిన అధికార సుల్ల 5, (దౌపదీవాక్యములోని 

సఖిక శబ్దమునకు ఇట్టి సభాపతులు అని అరము చెప్ప వల్ల కాను, 6మ్య్యూత' 

కృష్తలు అనే అర్థము సభిక శబ్దమునకు లేదు, మరి న అర్థమైనా చెప్ప 

వలతెనుగాని క పంక. తిక్కన తర్వాతి కవుల వాడుకనుబట్టి 

చూ నే, తిక్కన ఖా డా అక్టేవాకుట సంభ వ్య టు ఇదె మా 

సమ్టూయిషీ,. 

పోతరాజు భాగవతము 4.89. క. చనుడెంచిన యావకుండు వనజజు 

నకు (మొక్కి భక్టివశులై సభికుల్, దనకిచ్చిన పూజలు గైకొని.. +. అని 

తాటాకు ఫు ఉలముతకశేని పానము (చూ 14కి అచ్చులో “సఫికుల్? అనే 

మాటకు బదులుగా 6సభ్యుల్ ) అని ఉన్నది. ఎవరు దిటినారో “9 పోనీండిం. 

అచ్చు పు_సకములో (ఆనందము దణములో నే) (పత్య ముగా కనబడుతూ 

ఊన్న (ప్రయోగ మొకటి మేము గుర్తుపెట్టుకొన్నది ఊదాహరిస్తాము. అది 

విశ్వసింపక తప్పదుగదా, ఇంకా ఉంటవి; వెతికి తే కనబయతవని మాకు నమ్మక 
మున్నది, దీనినిపట్టి పోతననాటినుండి కవులు 'సభిక శబ్దము సభ్యార్థమందు. 

నాడుళూఉాన్నట్టు సంత మవుకుంది, 

క, చూచెదరుగాని సభికులు, నీచిన్న కుమారకులకు నీ మల్టురకున్. 

ర్డీ చెల్ల యీిడుగాదని నూచింపరు పతికి. దనుకుశోక ముగా. 

(10. పూ, 1850:—y 



భాపాభేషజము ౧౮౩ 

1, ఉత్తరనైహధము 4, 27: 
క, ఇభయాన యో ర్తుకత్న (వభలీనెడు వశమి డిన రాజేం్యద్రుండు (పా 

గఖిముఖముగం గూర్చుం డెను సభికులు [పాసీనులైరి సముచిత లీలన్, 

(దమయంతీ వివాహవర్ణనలోనిది ఈ [గం ఫము బైహ్మ శ్రీ, పురాణ. 

పంక మల్ల యశా స్విలవారు పరిశోధించినదట, 

2. ఉత్తరరామా, రి ఫు. 152:___ 

క. కొలువుండి యక్క్కమారులం బిలిపించి సమీప భూమింబీతి వసింపన్ 
సెలవిచ్చిన (బతిబిం బయుగళము న్వ లెనున్న వారియనుగొనిసఫికుల్ , 

(రాములవారిసభలో కుశలవులు "రామాయణము పాఠగుబను గురిం చినది 

Se Go Se HO 

క. కులగురుండేన వసీహ్రని నలఘుమకుల మం త్రివరుల నార్యుల మవాతులం: 

బిలిపించి జమునిరాక మొదలుకొ ని సకలంబుందెలి పె. దత్భ ఫెకులకున్ , 

క ge రి సమసత 
క, ఆమాటలువిని సఖికనోమము విధిచెకు యనుచు మాజి... 

జావ లు 

ర్, కృష్ణరాయ విజయము 2, 15; 

జా, విద్శార ణ్యులనంగ "నెవ్వరత 6 డేవిద్యన్ (బకాశించె ర 

జెస్పగా డెల్పు(డ్కీయాద్యంతంబునటన్న 6 దత్స భికులాహ్లాదంబుతో నుండగన్ 

6. కాళ్ల హు_స్టిమహో Dll 

తే, అదియు దాం గాంచి సభికు లాహ్లాదమంద. 

దగవు6 దలపోసి చిత్తంబుబిగియంబట్టి 

((బహ్మసభలో నున్నవారు “ఆది? సరస్వతి) 



గిలేర వ్యాసావళి 

7. జైమినిభారతం 8. 285:___ 
క, (కోతువులకు నెల్ల హరికర్యకరుయ గామి స్వర్ణ ఫలమా త్ర మిపుడు 

సాకాత్క._ రించి, కేరీయున్నాండు మామకాస్యమున ననుచు సభికులకు. 

ప్పెనన గ్నప్హు సవీ షులు, డె ప్పె గృ సహిత బుషులు 

'8. నారాయణకవి పంచతంత్రము మితభేదము, ర51,ఈ పద్యములో ని సఖి 

కులు “ధర్యాధికారుిలని ర4ఉ9, 

చ, అని పలుకంగ నా సఫికులప్పు డెలిం? యితండు సెట్టి నీ 

యిను మొిసయగుం గుమారకుని నిమ్మని వారలు చక్క_ంబెట్టినన్ 

మనమున సమ్మతించి *తమముందట నా సభవారు తీర్చి చె 

ప్పినగతి నట్టచేసిరని పెంపెసలన్ గభ సెస్పి యిట్లునున్ . 

వాయుపురాణము కవులచరి తలో ఉదాస్ఫాతము (చూ, పు. 861) 

కృతినాయకుని కొలువుభాటుమువర్లన, 

నీ అతులిత శా-సేంతిహాసంబు లొకవంక 

నొకవంక దంచనాయకగణంబు. 

(వ ర ము 

గీ, కాలువుభాటంబునందు కలిత వదన 

గౌరవము మోజి సభికుల గాంచి పలిశె. 

9 చిత భారతేము Dc 

గీ అయిన నీవొక యతి రహస్యంబు గల్లం 

చెలియ జెప్పంగ6 బూని యేతెంచినాంయ 

నిచటి కాంతల సభికుల నెల్ల ననుఫు 

మంత్ర భిన్నంబుగాకుండ మానవేం ద్ర... 



భాషూభేప జము ౧౮౫ 

10. రామ_సవరా జము, ల 

స్టే | వచ్చిన కాంతామణి గని 

యచ్చెరుపడి సఖికు లెల్ల నానందముతో 
య 

ముచ్చటకు. జొచ్చి తమో... 

ఈ వచ్చినది ముక్తికాంత; ఈ సభికులు రాజయోగ సా మాజ్యాధి 

పతి సభలో నున్న నారు, 

11. చెన్న బసవపురాణము, వీర సంగమయ్య పెండి కో నిదె 

చ. అని వచియింప6 దత్సొఫికు లంవజు సంతసమంది బాపుశే ! 

వననిధి మేగులా వలయవాని జనంబుల యంచు బంధు భా 

వన దెలకింప వీరి సరివారలం గాంచితిమే యటంచు చె 

కునుకు లొనర్చి రత్తటే నకుంఠితఠ కౌతుక మావహిల్ల (గన్ (4.85) 

19, టు పురాణము, దత్తుని యజ్ఞశాల యందున్న వారిని గురించినది. 

. గీ. పాదరకులు వదలిన మోందె శెగసి 

యొకటి యాకట్టు హరియించె నొకటి వాని 

మోముపైెంబడి బంసూడ మోదె సభికు 

లెల్ల విస్మయ చిక్తులై తల్ల డింప. (5. 818) 

101. నన్నయ (ప్రయోగము అచ్చుపుస్తకాలలో కనబడ లేదనిన్ని, 

తిక్కన (పయోగమునకు పేరునా మః చెప్పిన్ని, అవి నిరాకరించినా, అచ్చు 

పుస్తకాల లోనివే మేము క 0 (పయోగాలు (ప్రమాణముగా శాస్త్రుల 

వారు అంగీకరిస్తారా * అంగీకరించరా ? పరమ ఛాగవతో త్త తముడు, కవి 

రాజు పోతన్న; భువనభా సురకృతి నిర్మాత, “ వాణినారాణి” అన్నవాడు 

పినవీరన; ద జములాటివాడు ధూర్జటిలాటివాడు 'కుమూరధూర్జటి, (పౌఢ 

కవి కంకంటి పాపరాజు; లాకుణికులకు లక్య్యుములి చ్చి నవాడు తరిగొండ 

ధర్మన్న? సుప్రశిద్భుడయిన నారాయణకవి; విస్తు భక్తుడు మల్లన; శివభక్తుడు. 



౧౮౯౬ వ్యాసావళి 

పాపన వీరందరూ (పమోగిం చిన ఫ్హ్రై వేంక ఎకత్నమయు పంకులవారు 'సభిక 

శబ్దము (ప్రయోగంచి ఉన్నప్పుక్కు అందుకు ఆయనను గూషి_సే ఈ చెప్పిన 

కవి పుంగవులను దూషించినట్టుకాదా * అట్టిపాపమునకు చేంక రాయ 

శాస్తుంలవారు సాహాసి స్తే, సాహానసించిరిగాక; నారికి (పాపకులుగా సున్న 

వారును, వారిశిష్యులును నావి ఆ ప్రులున్ను, వారి సాహసము కొనియా2చేం 

'కానియాడిరిగాక; పొామరలోకము పరహార్థము ఆలో చెందక  గతెనుగతిక 

మయి వారిని పొగడి కే, పొగెనుగాక; మేమునూ తము "సహించి లేము, 
మేమేకాదు మావలె ఇట్రిసని గరం చేవారు అనేక లున్నారు. సత్యము 

'తెలీసినత ర్వాత పక, పొతము లేకుంశా ముంచి చెన్టలు ఏర్పరించేవాక్రు చీ 

పోలేదు. తేలుగునారంవరూ సం కికులు కారం జే జప్పుకొంటాము గాని 

అవిచతణులు అంశ, సమ్ముతిం చము, దునాగహాముచెకను, గున ఫిమానము 

చేతను (ప్రత్యకుపమాణ మున్నా (పతిపకుల మాబ విశ్వసింపక పండి 

తులే కొందరు వివేకము విడిచిపెట్టుట అసంభవము కాదని అంవమూ 

ఎరిగినదే, 

శ్రీ నాగుని (పమోగము లే అభాొరత (ప్రమోగములన్క జఘన్య 

(ప్రయోగములని, చెప్పి నిరసించి పండై గిలీంచే పండితులు (వానే (గంఖా 

లలో వేయింట తొమ్మన్నూటతోొంభై తొమిిచెసార్లు ఊ త్రరాం (న శ్రా శ్రే 
ల యా 2 య జాలి © 

ఉంటవి. భారతభావ. బాగా బోధపవక అదినాశినప్పు కు తబ్బిబ్బులు పదు 

తూనే ఉంటారు, ఉత్తరాం నగు వావనుని “పౌలు (ప్దాలు 9) పలి*ి 
అయ్యలు ఉర్తరాంఛకవులుకన్న షాస్ప వాళ్ల మనుకొ౦ టాదుగా బోలు. 

కచపుశబ్దము (గ్రంథాలలో వాకుకవేయుబకు నెనుకదీయని ఆం(ధసం సకులు 

లౌకిక భాహ (గాన్యుమని నిందెంచి పరిత్య 9ంచి అభారత పయోగములు 

ఒల్ల మని (ప్రగల్భాలు పలికి బే, సానూన్యులు మో'సవోతారుగాని, విచేకకలు 

శి 

నవ్వరా * వార్తాకము వర్షించ మన్నాగు. భధర్మశాప్రములో వంకాయ 

తినకూడదు; అలాబు అభక్ష్యుము గనుక అనపకాయ నిషిద్ధము, అని అంద 



భాపూభేష జము ౧౮౭ 

నకి ఉపదేశించి ఇంటివద దీక్షీకులుగారు వంకాయకూర, అనపకాయ 

ముక్కలు కప. సు చేవునికి నై వేవ్యము పెట్టి తింటూ 

ఉం కే ఇంట్లోవాళ్లు హూడా నవ్వుతారా నవ్వరా* ఎందుకు వట్టివేషాలు ? 

భహజాలు * కదఫు (కదుపు సము (నై *-చీనగంశాలలో చూచినట్టు మాకు 

ఏమో జ్ఞూసకము లేదు, క్రోశాలలో లేదు; వ్యాకరణాలలో లేదు. ఎందు 

కుంటుంది * “కదలు? జఛాకువుకు (ర తారకము “కదల్బుి గాని కదప్ర 

కాదుగదా. ఇడదిభానలోనికి ఎప్పు శు వచ్చినదో ఇంకా చెప్ప లేముగాని 

చు చేనమందు అంతటా వాడుకలో శాన్నదె, శిష్తులుకూడా వాకు 

తున్నారు; లకారము పోయినదని అంచఘా ఎరుగరు; ఎరిగెినవారయినా 

ఎవరూ నొచ్చుకోరు,  ఏలాగయిగేచనేమి కచపు (కదుపు రూపాంతరము) 

చావో స్థిరపద్దాని, సరికొ ర్త తెలుసమాట గదా ఇది! నూతన పియులు 
కాని నా శెవరుంబాగు¥ వృద్ధపం డి గులు, పండితభివడ్ మణులు, ఎప్పుడూ 

శో చేతినాడిఎరీక్షీ స్తూ, వోగాంషార ములు పొశచూపగావే నిదా 

నించదవలనినవారుు మన నెంకటరాయశా స్తళలవాలరే తమ కథాసరీత్సాగర 

మండు 295-వ పుటలో, 10-వ పంక్తిలో కదపకి అని (పయో 

గించి శేవలకౌకికభాపలో ఉన్న సరికొత్త తెలుసపదము 1891-వ సంవ 

తృరములో తమ (గం%మందు చేర్చుకొని, సెరితీనివేసి, (గాంథికము వసి 

చెసి పుణ్యము కట్టుకొ న్నారు: పంచములకు (బాహ్మణులతో సమముగా 

చున గవర్న మెంటువారు హక్కులు కలుగ జే సిన క్రై, సమముగా అం కీ, 

లౌకికవ్యవహారమందని మా అఖ పొయముగాని, యాతో బుక్వెజులు 

గాను Ee భో క్తలుగాను ఉంగాడములో సమానమని కాదు, 

“క్షదప్ర్ర” శబ్దమునకు మనశా స్తు)లవారు యోగ్యత అను[గహించిన తర్వాత, 

* కథా సరిత్సాగరమందు 6 కదులు ” రూపాంతరమున్నది (చూ, 

ఫుట. 496) శ. ర, లో లేదు, (ప్రాచీనుల (పయోగములలో ద వర్ణము 

యల సా నమకనున్ను దః గనుక “కదులు” కొత్త తెలుగు, 



౧౮౮ వ్యాసావళి 

(అన్యా క్రీ. శ్రీపాద కృష్ణునూ ర్రిశాస్తుంలవారు తెము రచించుచున్న సరి 

కొ త్తఫారతములో 1 ఈసరీకొ త్త పదమునకు నన్నయశబ్ద ములతో సమాన 

జనం న. సద్య ములో నే (పసాదెంచినారు. మ, పానుగంటి లమ్మ్మీనృసింహా 

రాయ కవిపుంగనులుహుడా తామురచించిన (గం “ములలోను, అన్నిటికి 

శిరోమణి అనవగిన “సాక్షీ? లోను కకవప్టు శబ్దమును ముళ్మూజు ఆవరించి, 

జస్టిరోభవ, వరవోళవ; se అని "వతిషాపించినారు. కతాక్టిక్ల 

భవ పాకీచచ్చడిభాహి 1 అని పెకినిందించిన్యా సవయత్యావయులున్ను 

పక్షపాతము లేనివారున్ను గనుక ఇకరపంచములతోపాటు పాకీ చచ్చడులకు 

లాకికవ్యవహార ములో గవర్న మెంటువారివల్ల కలి్మన హూక్కు_లు చెల్లక 
౧M ౧౧ 

తప్పవని ఎరిగి, కదపుయొక్క్ల 6 నోీబుట్టువు" 6న్స్పెసష్ట్ర ను ౫హూణా స్వీక 

దించి తమ బె"దార్యము (పకటించినారు. చేరు ఆం(న్మగం నములు (వాసే 

వారు అపరిమిత ముగా ఉన్నారు, “కదప” శబ్దము వాజేవారుపకూడా ఇంచు 

, 2 sale న మించుగా అందరున్నారు, ఎవరు లెక్క పెట్టగలరు? wre పాకచచ్చన 

మాటలు వందలు వే ఉన్నవి వారి గంఛాలభో; అందుచెత అవి బాపన 

మాట లయిుపోమునవి, 

t చూ, వనపర్వము ఢీ, 278, శా, 4 వ పానమందు, పూ న్కిం 

ల కొంచు నొకింతయీని కదుపన్ లేక ల నన్. 

(చూ, వు, క్కి 168, తుదకు “రామవాక్యి మంగీకరించిక తప్పినది 

కాదు, 

%* చూ, పుట, లిక, 

+ కల్పలతా సంపాదకులు (బహ కీ ఆచంట వేంకబరాయసాంఖ్యా 

యనుల వారీకి మేము కొనియాడుచున్న వ్యవహారిక భాహప యిస్ట్రమయినది 

కాదని కొందరు (భమపడుశతు న్నారు. సాంఖ్యాయనుల వారు వర్తమా 

నాంధ్రఫాసో (పవర్తక సమాజములో చేరినవారే, వారికి అనిస్థ్య మైనవి 

అపశీద్దాలున్నూ (గామ్యలున్ను; అవి మాకూ అనిష్ట్ర మే. శిష్తులనోటను 



భాషూభేపజము ౧ూగా 

నల పల ముయినదట |! 
య ఇక్, 

102. “వలనికు బదులుగా వేంకటరత్న ము పంశతులవారు “వల్లి 

వాడినారని శాస్తులవారు నిందించి ఆం |ధకవితాపితామహునియందు 

కాడా దోపుము ఆరోపించినారు; చూడండి వారి విమర్శ్మము--*ఏపొర 

చాటుననో ఈ భాహకెల్ల ఒకమాటు మనుచరితలోపడిన వల్లను బెల్ల 

ముగా (పమోగించుకొ న్నారు! (చూ. అనుబంనము పుం వ్ర చప సళాలి 

పారబాటు పశ్గారట! ఆం(ధఫాపులో మరెక్క_డా ఎవర్యూ “వల్లి? వాడ 

లేదట ఆం; ధసారస్వతమంతా గాలించి, వెదకి తాము చూచినట్లు సగర్వ 

ముగా సిద్దాంతము చేసినారు, ఎట్ట (పాగల్భ ము! ఎంత-గాయబు! ఈ భవ 

జాలక లోకులు మోసపోతారు. “వల్లి (పయోగించిన కవులు వందలున్నా 

రని వారెరుగరు. 106-వ పేరాలో మే ముదావారించిన (వ యోగములు 

చూచిన వారికి శాస్త్ర)లవారి బడాయి. బట్టబయలు కాకమానదు. అంతే 

కాదు; ఈ శాస్తులవారి విమర్శము “ఒజ్జల సుచ్నకాయవిది మని స్పష్ట 

ముగా చూాపిస్తాము. “వల్ల” యందు ఇంతదోహ మున్న దని శాస్తులవారికి 

ఎప్పుడు తెలిసినదో మేమెరుగముగాన్రి 1891-వ సంవత్సరమున వారు కథా 

సరిత్చాగర ము రచించినప్పుశు వారికి తెలియ లేదని చెప్పగలము. తెలిసి 

ఉం, తమ (గంథములో తామే వాడి ఉందురా? చూడండి ర521-వ పుట 

అటివిరావు---హాస్య్యానకు తప్పు హోాస్యమం దవి ఉచితమే. కల్నలత 
ట శీ ఎ ఏ 

మొదటి సంపుటము 2-వ, 4 వ సంచికలలో “కదుపుచు” కదుపక అని 

ఉన్నవి, (చూ. క పెం పలము, లి_వ పుట, 2-వ వరుస 22-_వ పం_క్త్ర్. 

సాంఖ్యాయనులవారు రచించిన రహాస్యదర్చణమందుహూడా “ కదపంబడు*" 

కనబడుతున్నదె; (చూ. 6-వ పుట, 5-వ పం క్త ఇటువంటి కొత్త తెలు 

గులు అనేక ముగా (గ్రంథములలో వాజేవారు వ్యవహారిక భౌవును నిందెం 

చేవారని "మేము నమ్మలేము. 

౧౩ 



0 వ్యాసావళి 

మూడవపం_క్తిలో ఉన్న ది“అతనివల్ల నుండి ఆని, మరి యిరవై సంవత్సర 

ఘులయిన పిమ్మట, ఈ (గ్రంథము ర6ండవకార్చు ము(దెంచి నప్పు దైనా, 

వేనవేలు “సవరణలు చేసుకొన్న “కళ్లంకు లేని కవిచం(దులు” ఈ కవల్లి 

ఉఊన్నదున్న శే ఉఊంచినారుగాని దెద్దుకో లేదు; అదె నిజస్థ్యమని నమ్మకము 

చేకుంళు దిద్దక విడుకురా* గనుక 1911]-వ సంవర్సేరముదాకా శాస్త్రుల 

అ (వల్లి చెల్ల మేగాని చేదుకాదని సిద్గాంతీకరించు ఏకు నారి 

(గ్రంధమే పమా౯ణము, మరి ఇంకా, 1914-వ సంవల్భేరములో (పకటించిన 

యూనివర్శిటి “ఇంటరీడియెట్ PS కమిటీవారి రిపోర్టు 20-వ 

ప్రటిలోం మనశాస్తుులనారు, సబ్ కమి$్ మెంబరుగా నుండి ఫట. ఫస్టాను 

శాసనమున్నది, అందులో “వల్లి “కన్ని వారు స్వయ 

యుగా నియమము అంగీకరించినారు. ఈరెండు విభ క్తులున్ను తమ గాంథిక 

భావలో ఉన్నందున సాధువులయినవి కాబోలు “వల్ల? కథా సరిత్సాగర 

ములో నున్నది. 6 కన్న ౩) వారు రచించిన “ అలంకార సారసం[గహన 

మందు 41-వ ప్రటలో ఉన్నది. అవి పూర్వులు అనేకులు వాడినవే, వీరి 

అనుశాసనమువల్ల వాటికి సాధుత్వము కలిగినదా ౪ లేక వాటివల్ల ఈయ ? 

అనుశాసనము సాధువయినదా * వివేకులు ఆలోచింతురుగాక.. 

103. శాస్తులవారికి కూడా “వల్ల బెల్లి మయి ఉండగా, పంతుల 

వారీకి మాత్రమే జెల్ల మయినట్టు ఎత్తి పొడిచి, వారితో పాటు “పెద్దన 

గారికి కూడా 'నెత్తిమోద నొక “పెట్టు ెట్టినాశే! ఇంతసాహ'సమునకు కార 

ఇ మేమి * 1895 వ సంవత్సరములో (పసన రాఘవము విమర్శించి నప్పుడు 

మన శాస్త్రుల వారికున్న ఆం(ధభాపా పాండిత్యమంతా అల్బ లకృుణమును 

పట్టి సంపాదించినది గాని, లక్షణమునకు ఆధారమయిన కావ్యములు చదివి 

'-శీర్చికొన్నది కాదు, చింతామణి మంత్రము జపించినాా సిద్ధ సారస్వత సర 
"పెద్ద అయినట్లు కనబడను, వారు చూచిన లక్షణ (గ్రంథములు ఆంధ శబ 

చింతామణి, అప్పకవీయము, చిన్నయసూరి చాలవ్యాకరణముమా త్రమే 



భాపూభహపహజము ౧౯౧ 

“అయి ఉ౦కును, ఈ సాకర కాలలో ఇమిడ్చె ఆం|ఛభాహ అంతా ఎవదూ 

అనుశానింది ఉంప చేదు, వీటిలో “వల్లి ళన విభ_ి కి (పత్టయముగా 

సంస్కా_ర నియమము కాలేదు. న్యాకర ణాలకో విరుద్ధమయిని దే కాక 

we చెస్పనిది కాకా అసాధువే అని శాస్తుగలనారు (భ్రమపడి 

ఊఉందుదు, చిన్నయసూ సూరి తాను రచించిన మి తలాభము ” నందు, ర్ వ 

“పేరాలో “లేభమువల్లి అనిన్ని 6వ చ్చీరాఖణో క యీ మాటలవల్ల ? అనిన్ని 

రెంసుమాట్లు నాడి ఉం డిన్ని తాను రచించిన వ్యాక రణములో దానికి అను 

శాసవము వేయకుండా మరచి పోయినాడు. చిన్నయసూరి చెప్ప మరిచిన 

లక్షణము చెప్పడానికి సంకల్పము చెసుకొని సీతా రామాణార్యులవారు 

క తెలింఇ లకణ శేపముి అనీ “| పౌధథవ్యాకరణము) రచించినా, అందులో 

“వల్ల కర అనుతాసనము చేయలేదు; అయితే ఆ వ్యాకరణమునం చే కొట్టు 

కొ 'సను ము కలకుణ చనా క సూత మందున్న వాక్య ములో “వలను? 

కుబదులు “వల్లి (పయోగించినారు; ఇం తెకాక్క వారి శబ్బరత్నా కర ములో 

శవల్ల ) చేరిజన్నదె; అందుకు (సమాణముగా పెద్దనగారి (పౌమాగమున్ను 

ఉన్నది; “వలనుమాగా “వల్ల గా? మాగినందుకు గ కూన తేమింయయు వల్ల 

గావు” అని పొరిజాూతాపహరణమునుండి (పయోగ ముదాన్భాత్ ము, గనుక ఆ 

చార్యులవారి మతమందు “వల్లి సాధువే కాని అసాభువు కాదుగదా, వీరికి 

పూర్వమే పాలా కాలము (కిందట పుట్టిన ఆం (ధవ్యాక కరణములు సం స్కృ 

తమున రచించినవి శెంగు మేము చూచి ఉన్నాము. ఒకటి ఆం (ధకౌముది) 

ఇది నాగరాకతురముల ముదిత మైనది. ఇంకొకటి అము దితే ముగా ఉన్న 

అధర్వణ వ్యాకరణము; మ, క్రొ మట్టా జు వేంకట లకు షణ "రావుగారు గవర్న 

మెంటువారి పుసకాలయ మందున్న పతిని బట్టి (వాయిం చినది, సంధ 

కౌముదెలోని 117వ సూ(త్రము *సుసునుల చేతకొరకు వల్ల కరందుప్ ___సుప 

ఏ'లేస్యుః' అనిన్ని, 126 వ సూత్రము ఉంచి, కన్న, పట్టి, కంక, నుండి 

వల్ల, వలన, వంకోండో్య్: జసిసఃి అనిన్ని, మొదటిదానిలో సామాన్య 



గక హ్యాసొవళి 

ముగా ఏడు విభక్తులను (పత్యయములచేత తెలియ చేసినప్పుడు పంచమి 

విభ కిని “వల్లి చేత నిరూపించి, వఎెంచవదానిలో పంచమి విభ క్తి (పత్య 

యములు వివరించి, తక్కిన వాటితోపాటు వల్లతిరిగీ చెప్పినట్టు ఉన్నది, 
(౧౧ ఈం 

అధర్వణ వ్యాకరణము వ కెండముళో శోకతయాపముగా “ఉంచి కుంణో 

వల వలన వంక యుండ్లీతి పంనమోా నిెాాదశేే కన్న కం ళు దే శ్యేపారు 
౧౧ ఖు 

2A దనే" wt నది రా, స స ల నస థిరీహ్సు తే అని సూ,రము ది? (చు అఫర్వణు డు ఆంధ విజ్ఞానసర్వ 

స్వమా) గణపవరపు వేంకటుకఏ రచించిన న్వరూప క్రోశనుందు “వలనిక. 

“వల” యోపొాంతేర మని ఉన్నది: 
౧౧ 

క, కళేలు కళేములన నృ వళున గళ నగ వలన వలన యనలా (11) 
౧౧ ౧౧ ౧౧ ౧౧ ౧౧ 

నొలము వలము నాళను, కఘుళలెయ కళెౌయునా.౫6 గొజిలు ను పేం దా, 
౧౧ ౧౧ ౧౧ 

1834_వ సంవత్సర ములో ము(దైతిమెన రావిపాటి గసరుమూరి శాస్తం 

లవారి వ్య్యాకరణములో ను & పిమ్మట పుట్టేన వ్యాకరణాలలోేను తరుచు-గా' 

“వల్ల కు అనుశా'సన మేర్చడి ఉన్నది. 

104. ఇవి ఏవన్నీ మన శా స్తు9లనా కెరిగి ఉండ రనుకొంటొము, 

వారు చదువుకొన్న కొంచెము లక్షణమే వారికి పరమ (పమాణమయినది, 

అందుచేతనే కాబోలు, 1910-వ సంవత్పరమందు నారు పరిష్క_రించిన: 

సారంగధర చర్షీతలో చెగ్గుటకు వల్ల సడినచోట్ల “వల్ల” “వలని గా మార్చి 

నొరు. ఆయకలే, వల్లిపకనప్పుడ్కు పద్యమంతా మార్చితే పాడవు తుందని 

అ్త్రే “పేట్టినారు. ఉదా: 261 లే పూర్వ ము[దణమున 6స్పుడువుల వల్ల నే” 

ఆని ఉండి వీరీ పరివ్ము_రణముచేత “నుడువుల వలనసే అయినది; 1 279, 

11 96, 12 155, వీటిలో “వల్లి నిలిచిజాన్నది. మను చరిత... వూర్య 

పరీవ్ము__ర్తలు కొన్నీ వోట్ల పాడుచేయక పోలేదు___మన శాస్త్రుల వాశే 

మొుదకు పరీమ్ము_రీళచి ఉంటే, ఒక్కా పద్యములో మాత్ర మున్నది గనుక. 

ఆంబొన్న ఒక్క “వల్లి వేళ్ళతో పీకి పారవేసి పెద్దన్న గారీకి వల్ల” (ప 



భాషూభేవ.జము ౧౯౩ 

యోగంచిన దోవుము లేకుండా చేస్తి పుణ్యము మూటకట్టు కొందురు 

ఈల్రల్రాశ్చీ పివోహః (ప్రమాగే నాష్యను పేమువ్యః) అని గదా పంజితుల భాసా 

శౌదవిధి. ఇట్టవారు (వాసిన " కథాసరిత్చాగర ము "రండు చూర్పులలోను 

“వల్ల” ఎందుకు ఉన్న ది అంశే, మాకుతో చిన సమాధానము చెప్పుకున్నాము. 
ఈ (గంథమం తా ఉత్తంాం[న మం దేమొదట్న కాస్స (పాచీనాం ధములోని! 

యథాశక్తి పరివనము' చేసి ఉంటారు, వేనవేలు కేవలము ఉత్తరార్యధ్ర (స 

యోగము లనవగినవి కెండవ కూర్పులో మారినవి. ఈ “వల్లి మూర్చడము 

' మరచి పోయినార్యో లేక, అప్పటికి “వల్లి అసాధువు కాదని తేెలుసుకొ 

న్నాగో, తౌము[వాసినవే ఇతరులు (వాన్తే, తవ్చుపట్టి దూషిం దఢమునకు ఈ 

శాస్తుఏలవారు జంశీవారు కారని మేము రుణువు చేసిజళ్నాము. ఈ వల్లను 
గురించి పంకులవారిని ఆశేపించడము ఇంకొక దృస్ట్రాంతముగదా, తాము 

అసాధువన్నది తాము నావనక్త్తే నటించగలరు. ఈ కువోగ్యము వీరికి సాజ 

ముగా మొదటినుండి ఉన్నది. ఖలఃసస్ట పమా(తాణి సరచ్యిట్రాల పశ్యతి, 

ఆత్మనో బిల్వ మా|తాణి పశ్యన్న పినపళ్యతి. 

105. భారతాది( పొచీన గంధములలో “వల్లి లేదు. | పొవీనభావలో 

శవలనుి వి శేహ్యము, ఉదా. “కలహం 'సపలీకిన పలుకులు గణియించు, వడి 

దానిపోయిన వలనమాచు” దీనికి బహువచనరూపము *వలంకులు), ఇది 

శాాపవిభ_క్టికము గనుక *వలనన్ ” “వలనికి” మొదలయిన (పథ పేఈళరరూపము 

లున్నవి. *వలనన్ ” హేౌత్వర్థక ముగా వాడుటచేత (గమకమముణా పంచమ 

విభ క్రి (పత్యయమైనది. ఉాత్తరాంధములో పెద్దన, పోతన్న మొదలయిన 

వారికాలమందు “వలని 6వల్న” -గానుు “వల “వల్ల” గాను వాడుకలోనికి 

నచ్చిఊండును. తమఫూర్వులు వాడినళబ్దములేకాని వాటికి భిన్మముగాథాన్నా 

'తమకాలమందు వాడుకలోనున్న శబ్దము (పయోగించకళూడదన్న పిచ్చినియ 

మాలు ఆ కాలములో లేవు. గనుక్క సపెద్దనపోతనలు “వల్ల” వాడినారు. 

పోతన “వలదు” కు బదులుగా 6వల్లు” అని తరుచు గా(వ్రాసినాడు. నన్నయ 
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తిక్కనలు ఇదివా కినటు మే వమెరుగముణః అనేకశబములలో మధ్యా కగు 
వం లు 

ళీ పెంచి మందున్న అచ్చు---4 కార, ఇకారము బే కాక అకార ముకూణా 

నని. “వలచు” *వల్చు” అని నన్నయకాలములోనే అయినది మ9కొన్నిటి 

లోనిమాగ్బు తిక్కు_నకాలములో అయినది, ఇశు ఏ కాలముబకీి భాస ములు 
గ డు 

వ్యవహారములో ణం శే అటి సూపములు కవులు య శస్ట్రముగా వాడేవారు. 

Pe అ సారి ~ ఆర త ర నే ( సువ ఎం నే అ టే ఎత్చంసద యము, వలన__-వల్న వల్ల : ద మూ సుతా సప ములున్నుు 

భాతి, వనముల” కంగారానూచిశానా? ము. లకారన కా*”ములు కలిసిపోయి: 
ల. యం యె 
“వలయ అని రొంతకాల ముచ్చారణ ఉంకెనటు స్వరతత్వమునుపట్లై రాంచి 

౧౧ ళం, ఈం 

వతేను. నేర 'తలుసళో “నెలనాళ్ళు నెల్లాళ్ళు అని ఆందగూ ఆంఫకోెగు, 
స్ ౧m 

కొందరు “సల్లాంళ్లు అని ఆచ్చరిస్తారు; ఇదే మ్య కాలముగోనిదె.. "సల్లా 
౧౧ ౧౧ న్ €౧ 

పము *సంలాపముి నుం కే పుట్టినది, సంస్కృతే మం'ను అముష్ఫిన్ wes 

అముషి రీటా అని నకారలకారములు సంయు కమయినప్పు శు స్ అల అ 
౧౧ మ 

ల్ అని ఉచ్చారణ శాంటుందె. “చానిఖోి” “మనణాేే” ఆవి తొందరగాపలిక్ 

నస్స శు “దానోి “మనోి..__..దాంణో” “మంళభోి” అని వినబకును. తెలుస 
గా ౧౧ య ౧౧ ౧౧ 

ఫా పౌఫధరశ్చిముచొ"ష్పున లకారన కార ములకు వర్శవ్యతే్య్టే యము సంసా_ర 

ముగా కొన్నిటిలోనున్నదె. మనభాపు సే 6 తెలులసి “తెనుయి అని 

ఉంచడమే తార్కాణము. మొట్ట మొదట ఈచేయగేోనచ లకారమో నకా 

రమో నిశ్చయముగా చెప లేము, ఊఉ తరాం,గముళోమాతేము లకారము 
శ జాతి య! \ 

పు ద మ ద అజాత 

నకారముకాౌవడము భౌ సారమే ౫ మధ్యా కరములోని అచ్చుపోయి పర 

మ, (తెఫప్రురానవేం. సూర్య పసాదరావుకవి గారు దణ 5, 824 వ 

పద్యములో తిక్కన “వల్డు వాడినట్టు ప్రూర్యమ్ముదిశములం దున్నదని 

చెప్పినారు. ఆనందము[దణములో నే తర్వాత పాశముమార్చి పుట అడుగున 

మార్చు సూచితమయి ఉన్నది. 

x కాలను-కొల్ను -కొల్లు అని “పాలక్రాబను అనే (గామనామము 

“పొలక్రాల్లు అయినదటః: ములుకోల=మును (ని) కోల “మలనాడు మళ్లా 



భా పూ ఫేపషజము గాని 

మందున్న హాల్లుతో సంయు_ కమయినప్పుడు, కొ న్నిమాటలలో ద్వెత్య్యము విన 

బశుగుంది ఉఊ. మరపు=మప్పు. సంయుక్తవర్హములగో రెండవది మొదిటి 

దానితో కలిసినందుకు ఉదా. అగ్ని =అస్టి; యర న్యాయ న్న 

105. ఈ దర్భ మా పతిప క లకర ఇస్థమయినాకాకున్నాం “వల్ల” 

యొక్క_ సాధుత్వము సాధించుటకు పండితులకు (పయోగము లే (ప్రమాణము; 

౫నుక్క కొన్ని ఈచెసవను ఉచదాహారిస్థున్నాము. ఇవి ఏగం గములనుండి 

ఎలి బాసినామో అవి అస్ప్బళకవ్యాదిలా కుణికులు (పమాణముగా అంగీకరించి 

నవే, సండికులు “వల్లి ను సనిక్యశించిన్యా అదెమ్మాత్రేము నారిని సరిత్వ-౩౦ 

చదు, కంవము పట్టుకొని ఊంటుంది. లోకమంతా అల్గుకొనిఉన్నది; లోక 

మును పరిర్యస_స్టేనే కాని ఎవరున్ను దానిని పరిత్యజించ లేరు. ఇదె చేళ్ల 

భాసాతే త్తి రము. నిష్ణులవాకుక చేత “వల్లి వలెనే అన్ని శబ్దములున్ను సాధువు 

లనక తప్పదు, తెప్పదు, తప్పుదు? 

1 ఆము కృమాల్యద, 

ఏ. , .మ|బ్బులనిలముంచు నీలఘన పుంజమువల్ల బలాకనూలికల్ . 

(4. 120) 

2 ఉ. రామా, 

వీ పాం రుళిపించు విచ్చుకళ్తులవల్ల దుళకించు (పు 826) 

8 కువల, 

వీ గీ. అదియు నావల్ల 6 "జెలి యియ్యధిపవర్యు (4. 164) 
కీ 

క తతా అద. చనా 

డయినడని కిటిల్ కన్న డనిఘంటువులో ఉన్నది. ఇళ్లే “కలను? కల్లు 
అయిన దేమో, “పలుకు మారుగా కొందరు “పన్ను? అంటారు, వెలుతురు 

పల్లి =నెణుకురు పల్లి పిలుగు=పినున్కు_ గొలుగు=గొనుగ్కు ములుగు=మునుగు 

(అనికొంద రుచ్చంస్తారు.) (పనసు తొొల=తోొన; లాంగల=నా(గలీ; లీంబ= 

నిమ్మ, 
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శీ చంపూ, భామా. 

నీ గీ, యామినీచరవల్ల భుం డనుచు నల్లగంధవహాత్మజుని వల్ల గరము 

' తలయక (7. గ్) 

ఫే చెన్న బం 

ఆ. చేడియ వల్ల నించుక (పసిద్గి వహించెనుగాని నిల్బిమా (1. కిక 

6 నిర్వ, వచి శా 

ఈఊ.. -తప్వునా[వల్లను గబెనంచు జనవలభు చేవి నొసంగనె తిమో। 
౧౧ ౧ ౧౧ రా 

కల్ల ...(6. వు, 21కి 

TE, 
౬ 

ఆ. కోపమువల్ల మితపము గు9ంగ ౧ యోచన నసేయరై తి3, (6. సు.166, 

ఈ ఇహులా, 

క, అలేమచనుసహాౌహళి వల నె కాదల వళివివాదావళిరా నల వళొ 
౧౧ ౧౧ ౧౧ ౧౧ 

వళిగల మా కణోలము లెసంగ హల్గకగోలముగన్ (2. 56 
౧౧ ౧ ౧౧ 

0౦, బిల, 
ల? 

| 5 (a స at 9 sr అ నః ఈకళానిధివల్ల నే కదా దెక్కు._ దెక్కు_లవార లెల్ల ను భెలివిగనుట; 

యావసుఖని వల్ల నే కదా విబుభులు కోరికల్ దీరంగ6 గుడుపుగనుట; 

యీమహాోవిభు వల్ల నే కదా సభ్యు లెన్నంగ నిశాచరులెల్ల దిగులు గనుట 

యీసత్చ)9భుని వల్ల నే కదా మోదెంచి క వలయం “బెచ్చుగా. గూర్చి 

[గనుట. (2. గర్ 
10. భాగవతము. 

ఆ. *, .ఎలమి.€ బుణ్యవాపముల శేవములవల్ల 6 బుట్టుచుందు రవని6 

బుణ్యాచరిత. (5. 161) 

11. నీ, గుణము వికారంబుం నోరికయును లేని నీవల్ల జగములు నెటిజనించు 

(1 90. తె 2 



భాహోభేపజము ౧౯౭ 

12 మభువిల 

నీ పా. బహుళావధానముల్ పజపవి -నాలుగునగల్ గే నందితి మల్ల 

ధీరునల్స (ఆకవులచరి త 498) 
13. మనుచరి(తేము. 

చ, -చలీనుల వల్ల నుల్ల సిలు చల 6దనంబును నూనకుండినన్ . (2. 10) 

14. రానురాశీయము, వల్లను ర తుండు 9°) 267. 

15; $3 వల్లను ప అల (94) 

పుస్తకము వోయినందున పద్య ముదాహాగించ లేదు. 

15, రంగనాభఠానూయయణా ము. 

నేరము నావల్ల నెమకిన లేదు (శిష్కి) 

15. రామాయ([ము, 

తే అధిప్రడు కరంబుచాంచి నూగాగువల్ల 6 చాముంబ్బ్రైంగ, (4.168) 

17. నెంకమా. 

వీ పా, నీవు చెప్పినమో (౫ నావల్ల నే తప్పు గలదని తోంె నివ్క_ 

"—— (6. ఫు. 1883) 
18. శశిరేీఖాపరిఇయము. 

కీ గ, బలుండనీ వల్ల మాకింత బాధగలిగె. (ఫు. 72) 

19. *ివరహస్ట్టము. 

ఊఉ... నీ వల్లను సంభవించుమటి వ్యష్టిని నీ వఖిలంబు (1. పు. 1 

20. సీ...గీ.. -అందువల్ల ను భయమంది యనుదినంబు (1. పు. 19) 

21. G. ఎవ్వనివల్ల 6 బు€ి జగయమెల ను సంతతముం (బవర్దనం బెవ్వని 
య లు ౧m థి 

వల్ల లీనమగు నెవ్వని యందు (ఢువం బన్నుగహం 'బెవ్వనివల 6 సర్వమిది 

యొవ్వనివల్ల దిరోహితంబునా (2. వు. 81.) 



22 WITS, 

చే,..కగలీగి నావల వేవల ౦ బలుకు దాన (వ, 115) 
య (a9 

er 

23, సారంగ. గీ...కల నావల 6 గోరంత గలిగవీని (2, 279) 
౧౧ ౧౧ 

ప గీ. చెల్ల బో నీకు సాధ్యినుళల్ల్సి నైన తల్లీ కతి యొవ 
౧౧ 0 ౧౧ ౬ ౧౧ 

నగా వన్నుంగనుట వల్ల నీవల్ల ధారుశీ వల్ల ఫొ మోళియీానీతి వచ్చుట 

న నీ “మేగ గుమ్మ (2. 95) 

ప -సస్య గీ, ,.ఈరమణివల సంశయం ెబుకపవక. (8. 15ర్ఫ 

26. సురాభా, 

చ... మె రొంయుట యంతకం కొ బలుదోహము (గక్కున నీనివల్ల సే 

(వు. 19) 
గ రర నమో 

107. ఆంధ (పసన్న ఛాఘవమునం దు కగంవపుంబెట్టు. (వుట 9), 

“గందప్రుబూలత (10, “గందముి (70) అని చాలావోట్ల వకారము వర్ల 

తృతీయవగ్శ ముగానే ఒత్తు లేకుం ణా కనబ కినశేబ్దయులు ఉ పేక్నించి, 79వ పుట 

లోేకనబ కిన “గంఫప్రుెట్టు ఎత్తుకొని శాస్త్రలవారు కసం స్క_తనుయిన 

గంధశబ్దమునే విథు వందన పరముగా (పయోనెంచినా” రని అధి క్నేపించి 

నారు. ఇందు దోవ మేయున్నదో! లోకములో చందన పరముగా గంధ 

శబ్దము We యాన్నదిె. * కాఫ్రులు మొదలయినవారు కొందరు గం 

దము అని వాడుతారు గాని చదువుకొన్న నారందయా గంగమం౦ం టారు, 

కప్పా కావల వాడు (గాంథి కాంధమని శా స్తులనారు కథాసరిత్వాగర 

* సా శ ర ఛాహ్మాణులు నుదుటను *గంధాక్షీితలుి ధరిస్తున్నారు 

కారా? కొందరు పెట్టుకొ నే అక్నీతలు (అక్షింతలు) ఏకవచనము? నల్లగా 
ఊంటుంది ! చిత్రము ! 
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ములో తరుచుగా గండము” (చూ, పు. 520), మంచి గందయు కలయంపి 

(368), గంవపు భాను (867), ఎక్టగంవము (677), అని (వాసినారు; సరే 

కాని ఒకు ఉన్నప్పుడు లేని అర్ధము ఒత్తుపోగానే వచ్చునా? "తెలుగులో 

“అబద్ధము అంయే, కల సత్యా” స్త. లోకము”ో వాడుక ఉన్నది “గాన ఆ6 

| (కావ్యములలో మాకు కనబ వేగు; శేబ్దర'త్నా కరమునంను దానికి త 

వ అనిఅర్థమున్నదె. కనిబద్ది వంటి "నై కృత మున్న్షే “అబద్దముి అని 
అస్హము ఉన్న వమా మే మెరగము. * కా స్తుగిలవారు పా సరిత్సాగరమందు 

క ము 2g అం 712 వ పుటలో వాడినారు. ఈ వ్యాసము 

రెండావభాగముణోే ఇట్టశబ్బములనుగురించి వివరముగా (_వాయవలచినాము; 
నుక ఇప్పుడు ఈచర్చ "పెంచము. 

క రారక సయోగము 
శారథి CU 

108 “ఎక్కి శబ పదయ్యె కు” అని (ససన్ననాఘనమునందు 15 వ. 

ఫుకంలో చ్ (సమయోగము పంతులవారు వాడినారని మన శాస్త్రుల 

నాటు తస్పుపటి, “ఆం|ఛభాసా స్వఫానా ననుగుణము” అని దానివోపుము 

నియాపించి'నారు. తమ విమర్శ. 189 వ పులో గకర్మార్థకము "బెల్ల మేని 

కావింప బడియో నని (ఖాయమని చెనకినారు, ఆం(భభాషా స్వభావానను 

గసణముగా శాస్థుభులవారు (వాసిన వాక్యాలు ఎన్ని వందలు కావలిస్తే అన్ని 

ఉదావారించ వచ్చును. (ఈ వ్యాసము మాడవ భాగములో చూతురుగాని). 

*ఆంగ్రభాపా స్వభావము” అన్నస్పుడు ఏ అంధ భావయొక్క_ 

స్వభావమో * ఇప్పటి. ఆంగభాహ వారి! (గామ్యమే ఆయెను; 

ఇక, (పాచీనాం ధ భాహయొక్క య. కావ్యములలో కొంతే 

కనబడినా అంతా కనబకదాయెను ; డెనంతమట్టు కై నా శాస్త్రుల 

వారివంటి శేవల లక్షణ పరాయణులకు పట్టు Fore యోగ సమాధిలో 

నబడేది కాదాయొను; తర్కముచేత సారం శక్యము కానిదాయెను, మరి 
యెట్లు * ఆంధ్రభాషా స్వభావానుగుణముగా ” వాయడము? కరా శ్రి్ధశ 
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(పమయోగము పంతులవారికి 'బెల్లమని నెక్కి రించిన శా స్తగిలవారికి ఈశ 

రాగము అమృత పొయమయినట్లు మాక కనబశుతున్న ది. చూడండీ 

మచ్చుకు ౭౦నసుమూడు వాక్యాలు కథా సరిత్చా!ర ములో నివి: * ఆమూశ్రంయడయు 

** -(కోధవర్మ భార్యతో సంగమించి ఆతనిచేత చూడంబడి సము! చములో 

వేయబడి చచ్చెను” (8 క). *మనము...యాలోంతు. సుడిలో... .జలము 

వేత విసరిసా,౨వేయ/బ జినారము ” (21003 ౪ ఇదిగో ఆసన మలంకఏంసఈ 

బడునుగాక ” (4రిర్స్)్ * ఈసర స్ఫులో వేయంబ డిన నిదుళ్లు ” (48). ఏదో 

దేనినో అందముగా లేదని నెక్కిరించిన దని సామెత చెప్పుకొంటారు, 

ఆలాగంన ఈన్న ది Pe కంతులవాదిని కల (రు యోగము 

కోసము వెక్కి_59ం చడ 

109. ఈ రొ రాగము నగల శాస్తుులవారు చే సుతో 

ములో ఒక వైచి దిత్యమున్నే ద. నూవంటి వ సక. bu 

కొన్నాళ్ల కింద దట ఈ gr ఆం|ఇభాసా స్పభానా 

గుణముకాదని సాదించినస్య కు మన శా స్త్రులనారు తాము రచించిన చ 

చేశ నిరసనములో (చూ. పుబ 20) ఆ నావమును ఖండిస్తూ, క 

(ప్రయోగవాదము ఎలాగున సిద్ధాంతీకరించినాగో చూదండి 

క ఇహృటి ,గామ్న వ్నవహారనుందు కరాంగకరాసములు అరువసట 

వా_స్టవ మే, సాబు స విరళ మే జ ఈ భాహను మంచి 

దళం దెచ్చిన యా సంస్కృత విద్వాం సులు దీనియందలి లోసముం 

“దీర్చుటైకై 6 పొందుట) యర్థమ'స “పను” ధాతువును అనుబంధముగా 

కల్పించి పాం'చెసె వానిం జెప్పెడి యా (ప్రయోగ మును సాధించుట కడుం 

జబొందికయె యాభా పాఫివర్గనుల మహిమాతికేయంబును తద్వ్య్యవహార వైర 

ళ్యము వ్యవహర్త రల యజ్ఞానంబును సూచించుదున్నవి ”. ష్ 

ఇట్లు కార్యార్థకప్రయోగముమ కొనియాడి దానిని వాడినవారిని 

స్తుతించి వాడనివారియందు అజ్ఞానము ఆరోపించిన వేదము వేంకటరాయ 
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శాస్తు)లవారు వేంకటరత్నము పంతులవారిని క Corn 

వాడినందుకు నిందెంచిన శజేదము వేంక కటరాయశాస్తుగలవాశే సుమండీ t 

అయినే, వారీ మతిములో ఇట్ట వైహమ్యము ఎందుకు కలిగినది ? అంటే. 

ఒకే సమాధానము కనబడుతున్నది. శాస్త్రలనారికి త_ట్ట్వేజిజ్ఞుస లేదు, 

విసంవావ (ప్రయులు. (పతినామలు కాదన్నది అవుననిన్ని,. అవునన్నది 

కాదనిన్ని సిద్దాంతము చుయషామే వారికి కావలననది. * జంకు కళంకులేని 

వారమని వారేగడా చెప్పుకొన్నారు. వారు గొప్పపండిగులని వారిశివ్యు 

బృందమునకు పరమ విళశ్వాసమున్న ది, వారేమన్నా *బళాబళీ* అచనేవా 
రున్నారని వారికి నాగా. తెలుసును, మరిజంశేల ! కళంకం నేమి? 

కవిచంగులు 7 గో శాస్తు;లవా=రు 3 వారియంను కళంక వాంశోభను వ 

చేస్తుంవనే వారికిన్ని వారిశిష్యులకున్ను సమ్మతము, ఏమవృష్ట ప్తము 

అటవ తెలుస 

110. పంకటరత్నము పంగులవారి తెలుథు “అజవవతేలఖులి గని: 

(పుం 227) “మదరాసు తెలులి గని (80 ఈ చసన ప్రణపు తెలులి గని 

(89) *గుజరాతీపేట తెలు. గని మాటిమాటికి ఎత్తి పొడిచినారు. వా స్తవః 
ముగా శాస్త్స్ర9లవారివంటి అజఅవ తేనుగు పండితులవల్ల నే మన తెలుగు. 

భాషకు ఇప్పటి ప సంభవించినది, చె చెన్న హ్యు పీణములో తెలుగు గంభ 

ములు అచ్చుపడడము, అక్క_డున్న అజవ తేలుగు పండితులు (గంథములు 

పరీహ్కు.రించడము, ఆం గం ఖాలు పొడు కావడమునకు ముఖ్య కారణము , 

ఎందునాపాందని నేటి అధ్యానపు తేలుగు పరవస్తు చిన్న యసూరీగారి: 

మూలముగా దాపరించనది. ఆయనకాలములో వచనాలు వాడుకఫొెపు 

లోకే అందరూ (వా నేవారు. ఆయనమా తము వింత తెలుప (వానేవారు, 

ఇప్పుడు 'తెలుగువచనము (వానేవారందరికిన్ని వారు మూలపురుషులట {' 

వారీ వచనములో నీజరూపమున మాత్రము ఉన్న రచనా దోవములన్నీ 

శిన్య పరంపరా (పొ_ప్తములయి చనేటివారియందు పరిణామము పొందిన 
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టున్నగ౧. అది అట్టుండనీయండి ; వేరేవ్యాసములో వివరించి నిళూపించ 

చలన విషయము. నారి నీతిచం (దెకలోని తెలుగు నిర్హప్పుముకాదు. 

1. (గ్రాంథికాం ఫభాహ లెస్సగా తెలియక నిద్దప్హునుయిన శబ్దము 

అనేకము ధుష్ట్రమని మనశా స్తుంలవార్రు పసంగులనారిని నప్యూవణముగా 

నిందించినారని దృష్ర్టైంతములు చూపించే ఉన్నాము. అజణవ తెనుగని 

శాస్తుంలవారు నిందించిన సబ్బు (గాం శికమయిన సుశేబ్దమని రుజువు 

వేస్తాము 5 చూడండి (పసన్న రాఘవము 71-వ పుటులోని ఉత్పలమాల 

మూడవ చరణమందున్న 6 రృువంశపకు మే” అచేశబ్దమును ఎత్తుక్రా ని తవు 

విమర్శము 226 వ స్రబలో ఇట్లు చెప్పినారు. 

6 సక్షృపాతమునకు పకృమను*ఎ అణవములో వాడుక, చెన్నపురి 

యజవ  తెనుసలోగహావ నీ వాడుకగలదు. ఆఫలమిట నీ రాఘవములో 

(వసన్నమైనదె. కవిళ"త_త్ట్వములో నిట్లుశిష్ట్య్ర వ్యవహారానుగుణము గా (పయో 

గములు చేయవలసినదని యున్న, కావున నౌత్తరాహులారా ! అనేసింప 
కును, * 

112. మేము జ త్రరాహులమే $; అజివ తేలుగు మాకు అనిస్థమయి 

నదే, అయితే పంతులవారి (గంథాలలో గానీ, శాస్తుులవారి (గంథఛాలలో 

గానీ మూలపుగుషులయిన చిన్నయసూరిగారి (గంథాలలోగాన్సి వారిని 

అనుకరించిన ఇతరుల" (గంథాలలో గానీ, “ పండిత విరచితము ' ఈ పండిత 

సంస్కృతము * అని ప్రు_స్దకిముమిద కనబడగానే ఏ అచ్చు పుస్తక 

మయినాసర్కే అందున్న భావలో తప్పులెన్నుటకు సామాన్యులు సాహసించ 

గలరా క వాడుకలో లేని అపూర్వ శబ్దములుం కే, ప్ో (గ్రంథాలలో ఉన్నవి 

గాబోలు అనుకొంటారు. వాడుకిలో నివే వాడుకకు విరుద్ధముగా కనబడితే 

వాడుక భావ(గామ్యము గనుక దా నికీ విరుద్ధముగా ఉన్నవే తప్పకుండా 

శగాంథిక ములు అనుకొంటారు, బడులలోను కాలేజీలలోను విద్యార్థులు 

దదువుకొ "సే తెలుగు పుస్తకాలు అన్నీ తప్పుల కుప్పలు, పరిశీలనచేనే దిక్కు 
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లేదు. జెత్తరాహులై తేచేమి? డావీ ణాత్యు లై తనేమి? చేశభాసూ 

స్వఫావమునకు అనుసణముగా (గంశాలలోని భౌహపు ఊంవవలసినఎని విధి 

లేనప్పుడు (ప్రాచీన గంఖథాలనోని భాహు ఇన్వుడు తా కుకలాగో లేక అపరి 

చితమైనప్పుకు్కుు పండికులయినా పామగులవలెనే తప్పొప్పులు కనుక్కో_ 

లేక (గ్రుక్కు_మిక్క_ నకుంా కోరుకోవలనసినడే, తప్పలున్న వని తెలీషిసవా 

రయినా ఊరుకుంటారు గాని ఏమోచేయగు, పాసము ! ఏమిచేయగలరు 2 

నారి ఏకుప్రు ఎవరు వింటారు? అరణ్యగోదనము | దెకర్కు_ లేక (గాంశి 

కాం|గము వంటికి చెప రేవ కిలాసన్న దె. ఆవరణ శోక క. (గామ్యా 

మన్న సేగు సూరదెిన ది? ఎట్రిపం కెతు లై న్యా ఎట్టతగుమనుష్యు లై నా ఎట్ట 

నాగరకులె నా తేలుగుశాగు (గ్రామ్య మే మాటాకుతౌగుగాని సభ్య ఫౌపులో 

సం భాషించ లేరన్న అపక్షర్తి అందరికిన్ని వచ్చినది. ఇందుకు ఎవరూ 

దుఃఖించరు. ఎందుకు ఈ సోదె! భాపాభిమానముగాని, స్వాఖీనూనము 

గాని లేనిశారితో చెప్పుకొంకే లాభము చేదు. ఎవనై నా ఎస్పువయినా 
వినరా? అని మొ్య్రు పెట్టునున్నా ము, ఇకను (పకృత మినుసరిస్తాము, 

113. కపతుముి అనేకము ఈపద్యమందు పంతులవాతరు “సశ 

పాత ముి అత మరదు వాడిఉం కే ఇాస్తుంలవారు అన్నట్టుత ప్పేనా? వారి 

శిష్యులు త ప్పేఅంటారు. వాఏపపేరు వినగాసే జోహారుచే సేవారున్ను తప్పే 

అని తలకాయ ఎగరవేస్తారు. [శమపడ నక్క_ర లేకుం ణా విమర్శించేవారు శబ్ద 

రత్నాకరము చూచి, అందులో “పక్షము క “పకపాతముి అర్ధము చెప్పి 

ఉండనందున సంతులవారు పొరబడ్జారే సిద్దాంతము చెస్తారు. (పారిన ఐే 

[గం థాలలో ఈ శబ్దము ఈ అర్థమందు వాడిడన్నా రేమో వెదకివెదకి చూడ 

వలెను, ఎవశై నా వాడిఉంశే అది (గ్రాంశికమని రుజావవుతుంది. వెదకిన 

వారికి కనబడనంతమా[ తాన అది|గాంథికముకాదని సిద్దాంతముకాదు; ఏమో? 

చారు చూడని[గ్రంధమం చెక్క_ డైనా ఊన్న జేమోక ఎ శజ్ఞమయినా (ప్రాచీన 

భావలో లేదని రుజువుచేయడను కేవలము అసాధ్యము, ఇప్పుడున్న (గంథ 



౨౦౪ వ్యాసావళి 

ములలో దేనిలోనూ లేదని రుజువుచేయడము చాలా దుహ్ము_రము. ఏడ 
యినా ఉన్న దన్నందుకు సాక్ష్యము "నేగలముగాని లేదన్న ందుకు సామ్యము 
తేలేము. “పక్షము అంజ, “పకపాతరము*) అనే అర్ధము చెప్పక తప్ప 
నట్లు ప్య్యిన హరివంకేములో రెండుచోట్ల ఆశబ్దయు వాడినాడని మేము 

జక య. గనుక శాస్తుబవాశే పార బాటుపడి నిసా. 

రణముగా పంగులవారిని తిట్రనారని చెప్పుటకు సాహనించినాము, చూడండి 
ఆ రెందు (పయోగములు:_ 

(1) హరివంశములో, కృతిపతి వేమారెడ్డి కవినిగూర్చి చెప్పినవాక్య 

మిట్లున్న ది. 

రే. సకలభాషా కవిక్వవిశారదుంయవు, సాధుసమ్మకుడవ్రు నిత్య సౌమ్య 

మతివి,భవ్యు శవు గాన నీమి(దం బకు మేను గలిష యుండును నెప్పు 

"నెట్టు నార్య. (ఖా 1. 88) 

(9) అందే యముడు నూర్యునితో ఛాయాదేవి కోపించి యిచ్చిన 

శాపమును గురించి చెప్పి నవాక్యమయు అచ్చులో నే ఇట్లున్న ది, 

ఊఉ. ఎందు గల్లీనం (బజలశోక విఫంబస లాలనంబు జే 

యందే పవిత్రలు మదంబమమున్ ముగురన్ సహింపడే 

చందమొ పిన్న వారలకుం జాలం బకేము సేయు దీనికిన్ 

డెందములోన( దాలిమి ఘటింపకయీ నిటు తప్పుచేసితిన్. 

(పూ, i 183). 

(వాత ప్రతులలో కొంచెము పాఠ భీవము లున్నను, ఈరెండు పద్య 

ములలో శ పక్షము గలిషియుండుదు *, “* పషముసేయు ? అనే వాక ములు 

అచ్చులో నున్న మే ఉన్నది; సందేహము లేదు. విమర్శించకుండా 

ఇకా స్తుంలవార న్నమాట, వేదవాక్యము-గా నమ్మి పంతులవారిని లోకమంతా 

ఈవివయములో దూషీంచినా, మేముమా (త్రము శాస్తులవారిమాట తప్పనక 
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వల గాను, ప్య్యిన (ప మోగము చూచినతర్వాతేకూ ణా శాస్తుంలవారిమాట 

చొప్పున పంతులవారిని దూషి స ఎజ్జనను మాషించినవార మవుతౌము, ' 

114. పంతులవారి తెలుగీలో శాస్తులవారు చూపించిన “అణజువ తెలుగు” 

కన్న శాస్తుంలవారి తెలుగులో మాకంటబడిన “అణువ తెలుగి జె త్తరాహుల 

మెన మాచెవులక ఎక్కువ వింతగా ఉంటుంది. మచ్చుకు రెండుమూడు 

(సయోగములు చూడం సః 6 చెప్పికాంగానే (పుట కు “చెప్పుకొ నియెనతర్యాత్క 

(10) “బయబవచ్చి (72) “పారణచేసికాయణానే (141) మాకును నడిమి 

బొక్క- (58) “పసులసాలమేశి (258) *ఈక్రాయ్యలు (క్మరలు) నుండును? 

వెకేషం (=వేఎ౨వే౨) (252) బాణములచేత యుద్ధముచేసెను (88 ఆ కొండ 

యడివారమున దివ్య మెనతోట వేయిం చెను. (244 వీటిలో 6€వెచ్వెల) “అడి 

వారము శబ్దర త్నాకరమందు లేవు; మే "మెరిగినంత మట్టుకు తెలుగు దేశమందు 

పుట్టిన తెలుస గం థాలలో మాకు కనబడలేదు, అణవ తెలుగు మాట్లాడే మన 

శాస్తులవారివంటివారు (వాసిన 'తెలుగులోమా[త్రము చూచినాము,అడివారము 

శేవలము అరవము, “మలె యడివారమ్ికొంచ అడుగుభాగము. సీంహాచలము 

వద్దనున్న (గామమునకు అరవవైష్టువులు “పెట్టిన పేరు ఇప్పుడు 6అడివ్వరమ్” 

అని వాడుకలో ఉన్నది, “అడవిలో నున్న ఊరు” అని ఇప్పటివారు వ్యుత్పత్తి 

చెప్పు తారుుగాబోలు, 

భావింపుచున్నా (డు 

115. (పసన్నరాఘవము 15 వ పుటలో భావింప్రుచున్నావు అని 

ఉన్నది. ఇది తప్పట ఎందు చేతనో? చిన్నయసూరి చెప్ప లేదని కాబోలు 

(వాత పతులన్నిటిలోను ఆం(ధశబ్ద చింతామణికి టీక (వాసిన బాలసరస్వతి 
“రక్షింపు చున్నాడు ఆనేరాపము అనుశాసించినట్లున్నది. భారతాది 

(హాశీన (గంఢముల (వాక పతులలో మేముచూచిన వాటిలోోపుచున్నాడు” 

అనేరూప మే ఉన్నది; 6చుచున్నాడు అరుదు. భాషాతత్త పము చొప్పున 

“చుచున్ని సాభుభాహగా కనబడదు, తత్త్వము మాటశీమి! పోనీండి; 

౧౮ 



౨౦౬. వ్యాసావళి 

కీ వ్ ఆం భళబ్ద చింతా మణి కియా పరిచ్చేదము ]5 వ సూత్ర మునకు (3 

న్న, 

6 అనుబంఛ అ రర నూత తముచేతం బత్వము, పోషిం 

ఇటు 
౧౧ 

పుచున్న; వ్యతి శేకాన్దేల్భటిల 3 త్యాది సూ|తముచేత డువర్ణ్మ కము, పోషింపు 

చున్నాడు; వగ్గాగమో విశేపః అను సూల తముచేత వ ము పోషింప్ర 

చు న్నాం * ఇట్లు నుతింపుచున్నా య్య జయింపుచున్నా( మ అనుభ నింపు 

చున్నాయ భరింప్రుచున్నాయ్య, వసింప్రుచున్నాయా, ఇత్య్యా ములు. 

ఈ (సమాణము చొప్పున పంతులవారి (వ్రాత ముమాగకకే సాధువే, 

ఇ త్వ న ఈటె 

నన్నయకాలమునుండి ఇత్వ సంధి ఉన్నది, చా, తాతల (ఆది 

6-160) చెబొక్కు_ (ఉద్యో 1. 219,తిత్తొల్సి (నైవ 7. 81). పూర్వము, 

విరళమయినా అంత కంతకు (వచురమయినదె, కాస్తుంలవారి కిన బోగ 

పడక్క తాను పట్టిన కం దేటికి మూడేకాళ్ళని వాదిస్తారు. నైహభము ని, 
202 “దీనం(ఖులు? అని ఉంశే దిద్దినారు. 'సరసభూపాలీయములోని 

“నానన దుస్ట్ర సంథి అన్నారు; డై మిని ఫారతములో *వానరవమూ అని 

ఉన్నది, (చూ. శే. ర. ఆనతిచ్చు అనేకులు ఈసంధి అంగీకరించినారు, 

చాలకవిశరణ్యములో ఈ వివయము -చర్చిస్తాము. ఇక్క_డిం తేచాలును. 

క్వార్థశేశారనం౦ధి 

117. శా స్త్రులవారి దృష్టికి ఇది మహా పాతకము. బాలకవి శరణ్య 

ములో కావలసినన్ని (పమోగాలు ఉదాహరిస్తాము. ఒక్క_ చిన్నయసూరి 

తస్ప తక్కిన లాక్షణికులు ఇదె అంగీకరించినారు. (పాభీనాం[ఫములో 

విరళమన్న మాట వా_స్తవము. భాషాత_త్ర్వమునుపట్టి అట్లు కాక తీరదు; 

గాని ఉఊ_త్తిరాం[ధములో పదాంతమందున్న అచ్చుల ఉచ్చావణమారుపు 

చేత సంధి అవుతున్నది గనుక ఈసంస్కాా రము ఒప్పుకోక తప్పగు 



భాషూాభేపజము ౨౦౭ 

ము౦దుకు; ఎ౦దుకు 

118, వేంకట రత్నము పంగులనారు తము (గ్రంఫము కర్ వ పుటలో 

“ముంచుకు జరి) అనిన్ని 80 వీ పులో “ఎందుకు అనిన్ని (నానినారని 

మనళా స్తు, ల వారు నిందెంచినారగు,. ఈ గెంకు శబ్దములు నారు అసాగువు లన 

ము వింరకాదు, ఎందుచేత నం'శే, అభారత (ప్రయోగములు వారు అంగీక 

వించరట; ఇని భారతములో లేవు అ భారతే (స మోగములు సారు అంగీక 

రించి మనపము సారి (గం) 'ములగోన భావను గురించి కాదుచునుండి ఇత 

దుల (గం ములు ప నప్పు జేవారు (నాసేభౌహ, ఇంచుమించుగా 

అంతోలభాాత భాషే, ఇదె వింతకాదు: “ముండుకు, “ఎందుకు అసాభువు 

లఅనుంకు వాదు చెప్పిన కారణము వింతగా జ న్నదె. విం గేకాను; ఆ కార 

అము చూచి ంతేపోయి నాము. ఎంత పుచ్చిన మిరియాలై నా జ్న్నల 

పాటి స్య. "అనుకొ శేనాళ్ల ము, శాస్త్రుల వారి ఆం (ధపాం డిత్య ములో 

ఇద వరకు ఎన్నిలోట్లు క కనబరా నెర సుమాణు చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు, సగ 

టుకు తీనిపోదు అనుక్రొ ఆస్ట “ముందుక్ర్రి తప్పన్నందుకు వొరు చెప్పిన 

కారణము మాదచిన తర్వాత మాతము--నిజము చెప్పక తీరదు__నీరి 

యందు ఏమో ఆధిక్యమున్నట్టు ఒప్పుకోవహమునకు నూ మనస్సు ఒప్ప 

కుండా ఉన్నది. నగాగమము తేనందున * ముందుకు ** ఈ ఎందుకు, అసా 

భులట! ఓహోహో! (గ్రాంథికాం ధభాసా పాండిత్య పరమావధి * ముం 

దుకు, అంయు తస్పట! “ముందునకు' అంశే సాధువట!! చదువుకోక మునుపు 

కరకాయ;$ చదువుకొన్న తర్వాత కీకరకాయ అన్నట్టున్నది కుపత్య 

యమునకు బార్వము నగామము తప్పకుండా ఉండవలెనట! ఆం శబ్ద 

చింతెమణిలో “నకాి అవీ సూత్రము ఇక్కడ పట్టిం జవలెను ! పాండి 

త్యమయు ముదెరిపోయి, పండిపోయి చివికి, వదిలి కు కంప కున్న్టు 

ఉన్నది. ఇట్టి పండికుని రనికుడని అం శకం జేర్చీ కొంటివశు! సీసీ ఆంధ్ర 

అని (బహ్మ దేవుడు నాలుగుచేకుల తర్షనులున్ను నాలుగు ముక్కు లమోిద 



౨౦౮ వ్యాసావళి 

పెటుకొని ఉంవడా?ి ఆం(ధవాణి సిసుచే తలవంచుకొని ఉంచచా! బహ 
ట్ య! ౧ Lg 

సభలోేనున్న నన్నయాదె మహాకవు లందరున్ను ముగాలు (నేలవేసుకొ ౧ 

ఉండరా! అని అనుకొంటున్నాము, 

119. “ముందుకరు “ఎందుకు అనేవి లోకములో ఇస్పును 

సు ప్రనిద్ధములయిన శబ్దములు,  శేబ్దరత్నా కరమందు “ఏలి కు “ఎంను 

కూ అని అర్ధమున్నది. (పా-చచీనాం[ఫములో ఇవి లేవన్నమాట 

నిజమే; గాని, (పొచీనాం(భములో “ముందునకు? కఎంగుస్యరు వీన్సే 

లేనే! “ముందణికిి” కముందటికి అనేవి మాత్రము ఉన్నవి. ఇవి చేను 

కూడా మనము వాడుతున్నాము; ఈ రెంటికి అరములో కొంత ఇవము 

నేటి వ్యవహారములో ఏర్పడ్డది? ఆ భేదము పూర్వము లేదు, “ఎంనుక్రుి క్రు 

బదులుగా పూర్వులు “ఎందులకు? నాడేశారు[గాని “ఎందులకు? అంశయే 

కఎక్క_డికి” అని (పొచీనులభాహలోే అర్థము* “అందులకు? అంటు “అక్కు 

డికి, ఇందులకుఅం శు 6 ఇక్కడికి "నేనుకూడా * అందులకు అ”ేకబ్దము 

మనము వాడుతున్నాము, ఉదా, “మోకు తెలియగలందులకు (గౌసనానూు 

ఇట్ట బం నంటు నన్నయాదులు “అందులకు? వాశోలేదు, చేసు “అందు 

అకు] వాడుకలోటా న్నా, “ఇందులకు”, “ఎందులకు” జేవు, అందుకు ఇందుకు 

ఎం౦దుకు____ఇవి నాలుగయిమవందలసంవత్పర ము లై కవులు న్వేచ్భగావాడు 

కుంటున్నారు. భోజరాజీయము, శేయూర బాహునరి త్ర మల్ల నవరాహ 

పురాణము, వసుచరిత్ర చందికాపరీణయము, రుకాంగడచరి త, (ప ఫావతీ 

పద్యుమ్న ము---ఇటువంటివాటిలో-నే ఉన్నవి. ఇక ఇలాబేవియము కవల 

యాశ్వచరి త్ర; కృషృరాయవిజయము చి(త భారతము, దళావతారచరి త్ర 

బిల్ల ణీయము, మి(తవిందాపరిణయము రాధామాధవసం వావము, ఛామరాశీ 

యము, రామ సవరాజము, విజయవిలాసము, వేంకశుశ్వరమాహాత న్రయుః 

శశాంకవిజయము సారంగధరచరి[త మొదలయిన అనేక కావ్యములలో 

కఅందుకుి “ఇందుకు” “ఎందుకు? (పయు_క్రమయిఉన్న వి. వీటిలో ని (పయో 



భా పాభేషజము ౨౦౯ 

౫*ములనీ చాలకవి శరణములో “రాజాకు అసే శబమునుగురించి మీము a $ బ్ర 
గపకటిం చె (ప్రసంగములో ఆ చానారిస్తాము, ఇక్కడ నాలుగు (ప్రయోగములు 

మాత్రము మచ్చుకు మాప ము 

మల్లన వరానా, 

మ, అనుభం సక మిం ముకుం చనసనుహూఖ్య్యానంబు (9. 8) 

3 క..సిదొంచు నిందుకుం వగ (9. 86) 
ఫి 

వసు గన,తి, మ,..పం-నమశబ మిందుకు సువృగ్దాలంబు రా6బెలుసే 
C ద్ జ గ 

(3, 141) 

క ల ) ర్త న స శ am క 
ల కా, మరణ. ప గ. ..అందుకోర్య్వం జ ల. -(4 162) 

వందలు వందలుగా తెలుగు కావ్యములలో ఇట (పయాగములున్న వే, 
౭ 

ఇవి శా సులవారిక్షి "తలియెే తెలియవని ఉఊపాం-చవలెనా తెలిసిన్నీ 

పంనులవాఏియందు వోపషము  ఆగోపించినా రనవలెనా € * ఎందుకు” 
కూ [4 వమ 9 » 4 29 A రం | తిప్పనిన్ని “ ఎందునక్రు ’ ఒప్పనిన్ని బఎపిల్ల లకు బోధి స్తున్నా నే ! ఎంత 

అవివేకము! 'తెలియవం కే, కాస్తులవారు ఆం[ఫసార స్వతిము పాలిమే 
అజయ 

రయినా ఎరుగరని చెప్పవలసి వస్తుంది. తెలుసునంశుు ఈ చెప్పిన కవు 

లంవరిఫొాపు అసాధుననిన్ని భారీకంకు వారు సాధుతర మైన తేలుగు వాయ 

గలవారనిన్ని వపువలెను ; లేదా, శకవలము ఈర చేత పంతులవారిని నిం 
ot A ) స వళి 

ఎంచినారని అయినా చెప్పవ లెను, ఏది సం భావ్యము * 

120.... ముందుకు? అని నేటి వ్యవహారముతో నిద్ధశబ్టము. వేం 

వ పంతులవారి (ప్రయోగము భాపాస్వ భెవానుగుణము గా-నేఉా న్నది; 

తప్పుకాదు శాస్తులవారు సాధువని విధించిన * ముందునకు * శీవలము 

లోక విరుద్ధము. నకు ఎక్కడా లోకములో వినబడదు; పూర్వకాలపు 

(గ్రంథములలో మాకు ఎక్కూణా కనబడలేదు, నన్నయ తిక్క_నాది కవుల 



౨౧౦ వ్యాసావళి 

కావ్యములనేకాక ఉత్తర ౦ నకవులకావ్య ములలో హా తరుచుగా ముంద 

టికి “ముందటికిి కనబడ్లవి. ఇవి నేశున్ను లోకమిం దున్నవి. కొన్ని 

సయోగము లుదాసహారిసాము; చూపండి? 
య re 

దో, 1, 204. పొండవ'మోభులు.. .యుధిపిరూ ముందకళేకి వచ్చి. 
CU లు 

3 4 822, క, పటుకరముల మోరిెకి శా!పటికిక్ వలసటికి నపర 

భాగమునక్రుముం|డటికిం జవలనవపె సము |) త్యం రయమున 

శిరము6 గందుక క్రీజనతిస్.. 

శాంతి ౧. ర557క. . .వినిసేల నాముందటికిం, స తం 

పాండురంగ 4. 224 చ. .lచిల్కు_లు౫; (౬ షవొటిముంననికి --౫క్క 
ర తాము 

మల్లన వరాహా లి, 298, గీ. . .ముందరికివచ్చి. 

(వఖావతీ, 2, 42. నీ, అంతినిశ్చల (ససారితి సతితంయ లై , కిగుయC 

గాముని ముందటికిని శాంత. 

నీలాసుంచ తి, 64 క, అటువలె ముం, చటికినిం జని, 

“ముందరి నా స్పవముగా వేరే,శబ్దము కాదు “మీదు” “కించుి శబ్దము 

లనుండి, “మోయటి.కి, అనే రూపములు వచ్చిన క్షే; “ముంది శబ్దము 

నుండి *ముంచటి-కి “కిందనుండి |క్రిందటి-కి” వచ్చినవి; “అయి జే” 

“మోం౮దెకి? “కిందికి అనేవి ఫూడా వాటినుండి వచ్చినవి గాని, దీనినుండి 

“ముంది? కి రాలేదు పాత్తరాం ధమందు “ఆంనుక్రుి “ఇందుకరి, “ఎందుకే 

“వలెనే “ముందుకు వచ్చినది. 

121, ఆం (్రశ్ద చింతామణిభోని ఈ న౩క్రాి అనేనూ[తి మున్ను, 

పాలవ్యాకరణమందున్న “కునర్హకంబు పరంబగునప్రు డుకారబుకారంబులకు 

నగాగముంబని అససే సూ(త్రమున్ను, అయినచానికీ కానిడానికీ పట్టించి, లోకి 



భాపూభేషజము ౨౧౧ 

విర్యుమయిన శబ్దములు పుట్టించే వారికి వ్యాకరణ మంశే ఏమిటో తెలియ 
Gp 

చని చెప్పవలెను. ఆగమ శాహ్రంము నిత్యము కాదు, ఉఊత్సీర్లము కింతు 

అపవావము బలీయము. అప నాదము లున్నప్పుకు వాటిని చెప్పకుంశే, 

శాస్ర, మ్మ ప్రమాణము గారని భబ్దము తప్పుకాదు, వ్యాకరణ శాయంముయొక్క్ల 

పడికట్టు తెలీయని పంజిక (మైవులు లోకములో (స్ మయిన శబ్దములు 

శాస్ర వీరు ముల మహాషీంచి, లోక నిరు నాయిని శా(స్రృమునత సాధింప 

నెంచి స్వ భావనిడ్జనుయిన రూసములుమార్సి “దెద్దుకున్నా రు, తమ బొల్లి 

SR బ కిఎల్ల లకు "నేర్పుతున్నారు, “ఆనందనాచక' ఫు సోములిలో కూడా 
< 9 ఆట జ న ముందున సకున్ను ఆలా ఇంకా అనేక అపశబ్దములున్ను ఉన్నవి, నున 

శా స్తు౦లవారు, వ్ల పనే ఇట్టి అప భంకే ములు ఈవ్యాసము వూఎవ భాగ 

ములో ఉ దాపహారిస్తాము, 

ఆం ధ్రప తిక ము దాలయమున ము(దైతో ము, చెన్నపురి, 1933, 










